جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار القاهرة 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
 - 1محب ظريف خليل حنا لصاحبها (محب ظريف خليل حنا) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  33714ورقم قيد  187776محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الخشبيه والثاث .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  5ش ابراهيم الشرقاوى -
 - 2بى سمارت للبرمجيات  BE SMARTلصاحبها (ياسر عبدالحليم ابراهيم القطرى) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  33729ورقم قيد  187788محل رئيسى عن -أعمال
تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة الغربية بجوار مستشفى الرضوان -الناصرية
 - 3على زكى صالح صالحين لصاحبها (على زكى صالح صالحين) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  33730ورقم قيد  187789محل رئيسى عن تجاره التجزئه لقطع غيار السيارات
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  2ب مساكن ايجيكو البنك
التجمع الثالث - - 4عزيزة تكس Azeza Tex3 3لصاحبها (محمد انس محمد عزيزه) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-01برقم ايداع  33731ورقم قيد  187790محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة عقار بالقطعة  96تقسيم عمر بن
الخطاب -
 - 5بى كيه هير صالون لمستحضرات التجميل  PK HAIR SALONلصاحبها (محمد يوسف محمد عيسى)
تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  33732ورقم قيد  187791محل
رئيسى عن - :انشطه قانون - 72تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة  - :انشطه خارج قانون - 72اقامة و تشغيل و ادارة صالون حلقة رجالى -تلتزم المنشاه بأفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 49شارع الشيخ احمد ابراهيم -
 - 6كيه اتش لتصنيع الملبس الجاهزة  K Hلصاحبها (وليد فهمي حسين حسانين الطحان) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  33734ورقم قيد  187793محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  16ش حسن جمعه  -الفرنواني -
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 - 7جو بين لعمال إدارة تنفيذ المشروعات لصاحبها (شين لى واى  ) XIN LIWEIتاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  33783ورقم قيد  187826محل رئيسى عن -انشطة
داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات
والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .اقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة)
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او
ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه
منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع- .انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنة  : 2017تقديم خدمات رجال العمال من (فاكس -تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر) .إقامة وتشغيل
وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت
والتيك اواى - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة فيل رقم  - 12مجموعة  - 18الرحاب -
 - 8المروه لتجارة وتصنيع المصوغات لصاحبها (شريف نبيل عبدالوهاب محمد) تاجر فرد رأس ماله
 25,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  33784ورقم قيد  187827محل رئيسى عن تجاره
الجمله والتجزئه للمصوغات بكافة انواعها (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المصوغات بكافة انواعها * .وذلك بعد الحصول على موافقة مصلحة سك العمله والموازين التابعة لوزارة
التموين والتجارة الداخلية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  13شارع مصطفى علم  -السكاكينى -
 - 9الحصان السود للتجارة لصاحبها (عصام فخرى جرجس موسى) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  33785ورقم قيد  187828محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  47شارع ترعة النصرانى -
بيجام -
 - 10محمد احمد محمد عبدالجيد لصاحبها (محمد احمد محمد عبدالجيد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-01برقم ايداع  33786ورقم قيد  187829محل رئيسى عن -انشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  : 2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .انشطة
خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017التصدير - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل
لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة ح حسن  -ش ابناء سوهاج -
 - 11الجوكر لتجارة المواد الغذائية والمطاعم لصاحبها (هبه احمد عزت عبداللطيف حسنين) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  33788ورقم قيد  187830محل رئيسى عن نشاط قانون
 72لسنة  - : 2017تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط
خارج قانون  72لسنة  - : 2017اقامة وتشغيل المطاعم والكافيتريات الثابته مع افراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة قطعة  - 621شارع
العشرين القبلي  -من كورنيش النيل  -حدائق
حلوان -
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 - 12فيلم دوت كوم لصناعة السينما لصاحبها (محمود عقيل عبدالسلم ابوزيد) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  33838ورقم قيد  187836محل رئيسى عن صناعة
تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات
 ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها • .أعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات • .التصالت وخدمات
النترنت • .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج
والرسوم الصناعية • .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنية • .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية
واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.
• مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية ,والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة • .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات • .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها • .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال • .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي
من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني .نشاط صناعة
السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها  ,بما في ذلك
من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  25ش محمد فهمى
المحضر  -مدينة نصر اول -
 - 13فرانسيسكو لتجارة المواد الغذائية والتوريدات لصاحبها (محمد صلح السيد محفوظ) تاجر فرد رأس ماله
 250,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  34172ورقم قيد  187888محل رئيسى عن  -أنشطة
داخل قانون - : 72تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- .
أنشطة خارج قانون - : 72التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة عمارة - 95البنفسج عمارات-التجمع الول-
 - 14بيس سته بليستيشن  Pes 6 Play Stationلصاحبها (احمد انور ابوقفه عبدالقادر) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  34205ورقم قيد  187912محل رئيسى عن نشاط من
داخل قانون  72لسنة  : 2017مراكز البيانات ومراكز التصالت نشاط من خارج قانون  72لسنة : 2017
عرض المصنفات السمعيه والبصريه عن طريق البليستيشن • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة شقه  3بالدور الرضى بالمجاورة
 6حى  2عمارة -7
 - 15ناسا للتصالت وخدمات النترنت لصاحبها (احمد يحيى عبدا العباسى) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  34206ورقم قيد  187913محل رئيسى عن -تجاره
الجمله والتجزئه لجهزة الكمبيوتر في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة - .التصالت وخدمات
النترنت  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة عمارة -5الكيلو -7شارع المدينة المنورة-كفر الشرفاء -
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 - 16احمد صالح سيد طه لصاحبها (احمد صالح سيد طه) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-02برقم ايداع  34207ورقم قيد  187914محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات البلستيكية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية شارع السويدى مدينةبدر -
 - 17الملكة لتصنيع البلستيك لصاحبها (هاني عادل اقلديوس ذكي) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-02برقم ايداع  34208ورقم قيد  187915محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات البلستيكية وعلى الخص الكراسي البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة ش عمار بن ياسر -
من ش مصطفى الوكيل  -من ش المنياوي -
 - 18ام تي ار للستثمار العقاري والمقاولت العامة  MTRلصاحبها (ريهام محمد عبد الحميد عوض) تاجر فرد
رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  34209ورقم قيد  187916محل رئيسى عن
انشطة داخل قانون الستثمار  - : 2017/ 72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008تجاره الجمله والتجزئه لمواد
البناء والحدايد والبويات والمستلزمات النشائية وذلك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة
خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72المقاولت العامة والتشطيبات  -التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية
وحدة رقم  227أ  -مول دار مصر  -المنطقة - 17
 - 19ادوار فكرى راغب مسعد لصاحبها (ادوار فكرى راغب مسعد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-02برقم ايداع  34210ورقم قيد  187917محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات البلستيكية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  51ش ذكى معوض -
 - 20مصنع أفندينا للملبس الداخلية لصاحبها (هاني عادل فكري ابراهيم) تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  34211ورقم قيد  187918محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الداخلية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  9ش  6اكتوبر  -الخصوص -
 - 21اى ام ايه جراند جروب للتجارة  EMA Grand Groupلصاحبها (ايناس احمد الرفاعى محمد على
حجاج) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  34353ورقم قيد 187924
محل رئيسى عن - :انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة- : .انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017التوريدات العمومية - .مع
اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 1مكرر شارع على الطحاوى  -ناصية شارع بورسعيد -
 - 22النور للتجارة والتوريدات لصاحبها (محمود عبد العزيز محمود احمد) تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34622ورقم قيد  187975محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار
 - 2017/72تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون
الستثمار  - 2017/72التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية العقار  219محلية  - 6الحي الول -
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 - 23النوارة لمستحضرات التجميل لصاحبها (عبدالرحمان العلم) تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد
فى  2022-06-05برقم ايداع  34624ورقم قيد  187976محل رئيسى عن انشطة قانون - : 72اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل انشطة خارج قانون  -- : 72اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل
للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر ) تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  34ش جمال الدين ابو المحاسن -جاردن سيتى - -
 - 24عالمك للصناعات النسيجيه  alamkiلصاحبها (عبدالرحمن محمد مصطفى حسن على) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34625ورقم قيد  187977محل رئيسى عن  :انشطة
قانون - 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس واكسسوارات الملبس والمصنوعات الجلدية الصناعيه
والطبيعيه - :انشطة خارج قانون - 72التصنيع لدى الغير -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة فيل  86الحى الثالث-التجمع الخامس-
 - 25د.جورج للدوية وإدارة الصيدليات لصاحبها (جورج مفيد نجيب رزق) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34626ورقم قيد  187978محل رئيسى عن  :-أنشطة
داخل قانون  72لسنة  - 2017اتجارة الجمله و التجزئة للدوية والمستحضرات الطبية (بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة) - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية :- .أنشطة خارج قانون
 72لسنة  - 2017إدارة الصيدليات - .توزيع وتوريد الدوية والمستحضرات الطبية * .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 177شارع العروبة -
 - 26نور عادل قاضى  Nour Adel Kadiلصاحبها (نور عادل قاضى) تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34636ورقم قيد  187984محل رئيسى عن - :انشطة قانون - 72تجاره
الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده - :انشطة خارج
قانون - 72اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر ) -مع افراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
محل رقم  1بالدور الرضى-بالعقار  6ش صلح مجدى متفرع من ش
عبدل دراز-ارض الجولف -
 - 27اعمار للستثمار والتسويق العقاري لصاحبها (السيد محمد محمود حسونة) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34674ورقم قيد  187988محل رئيسى عن انشطة داخل
قانون الستثمار  : 72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008انشطة خارج قانون الستثمار  : 72التسويق العقاري
مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
شقة رقم - 7عقار رقم  - 21الشباب الشمالي  -التجمع الول -
القاهرة الجديدة  -ثان -
 - 28نسيم سوريا لصاحبها (اسامه حمدو الشلح) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  34756ورقم قيد  187989محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للحوم والدواجن في المناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية محل - 20سنتر الجوهره -1
الحى الول -
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 - 29رويال سمايل  Royal Smileلصاحبها (محمد عبدالرازق علي اسماعيل) تاجر فرد رأس ماله
 25,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34768ورقم قيد  187990محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مركز طبى متخصص فى طب السنان بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية الدور الثاني علوي -قطعة - 20
محور خدمات الحي الثاني -
 - 30تيم وان للملبس الجاهزة والجينز  Team Oneلصاحبها (دينا عبدالهادي عبدالرحمن احمد) تاجر فرد
رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34781ورقم قيد  187991محل رئيسى عن
تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة والجينز بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القليوبية محل  - 62مكة مول  -محلية  - 6الحي الول -
 - 31تشانس بروبرتيز للستثمار العقارى وادارة الصول العقارية  Chance Propertiesلصاحبها (محمود
عبدالوهاب محمد ابوالعل) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34811ورقم
قيد  187993محل رئيسى عن  - -انشطة قانون  - : 72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تجارة الجملة
والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربيه رقم  356لسنه  - 2008إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها - .إنشاء الطرق
الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.
 -انشطة خارج قانون  - : 72التسويق العقارى  -شراء وبيع وتأجير واقامة الوحدات الدارية والسكنيةوالفندقية والمحلت التجارية  -ادارة الصول العقارية  -التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية
تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة شقة  - 201الدور الثانى  -العقار رقم  - 22منطقة  - 10اللوتس
الجنوبى  -التجمع الخامس -
 - 32إيمان حمدى بيومى السيد لصاحبها (ايمان حمدى بيومى السيد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-05برقم ايداع  34812ورقم قيد  187994محل رئيسى عن  :نشاط من داخل قانون  72لسنة
 - 2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  :نشاط
من خارج قانون  72لسنة  2017اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية وتأهيل الموارد البشريه
وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة الغربية كورنيش بلزا عند كوبرى السلخانه الجديد بجوار
كافيه ماسبيرو -
شارع المدينة المنورة تانى نمره -
 - 33أسماك البحر الحمر للتجارة لصاحبها (مصطفى السعيد مصطفى النحاس) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  34894ورقم قيد  188026محل رئيسى عن  :نشساط من
داخل قانون  72لسنة  2017تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  :نشساط من
خارج قانون  72لسنة  2017اقامة وتشغيل المطاعم الثابته والكافيتريات لتقديم المأكولت والمشروبات والتيك
اواى • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 2و  3الرحاب  1مول رقم - 1
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 - 34اجساكت كابيتال ايجيبت  Exact Capital Egyptلصاحبها (مارتينا يوسف لوكاس عطاا) تاجر فرد
رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  35041ورقم قيد  188073محل رئيسى عن -
أنشطة داخل قانون  72لسنة  : 2017الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008أنشطة خارج قانون  72لسنة
 : 2017التسويق العقارى * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  59البنفسج  - 10التجمع الول
 - 35ام للستثمار العقارى  M INVESTMENT FOR REAL ESTATEلصاحبها (مصطفى صلح
الدين مصطفى فهمى مصطفى) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 35224
ورقم قيد  188082محل رئيسى عن -انشطة قانون  : 72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008انشطه خارج
قانون  - : 72التسويق العقارى تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة فيل - 41الحى الثانى  -منطقة - 1/ 2التجمع الول-
 - 36محمد بن عبدالرحيم بن عبدالمغيث محمد لصاحبها (محمد بن عبدالرحيم بن عبدالمغيث محمد) تاجر فرد
رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  35227ورقم قيد  188083محل رئيسى عن
 :نشاط من داخل قانون  72لسنة  2017تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده :
نشاط من خارج قانون  72لسنة  2017اقامة وتشغيل مطعم ثابت لتقديم الوجبات الجاهزة • مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
مبنى  92الدور الرضى -مساكن شيراتون -
 - 37ساره محمد محمود ابوطالب لصاحبها (ساره محمد محمود ابوطالب) تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  35228ورقم قيد  188084محل رئيسى عن  :انشطه قانون - 72أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها : .انشطه خارج قانون 72
 إقامة و إدارة و تشغيل مركز لتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال ورعاية الموهوبين  -تلتزم المنشاهبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة الغربية
شقة بالدور الرضى فى منزل ملك عبده العيسوى  -كفر خضر -
 - 38سكاى ليت للتجارة و التوريدات العمومية لصاحبها (شعبان خليفة يس محمد) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  35229ورقم قيد  188085محل رئيسى عن - :انشطه
قانون  72تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة - :انشطه خارج قانون - 72
التوريدات العمومية تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة رقم  - 10بالدور الخامس  -بالعقار رقم  - 52ش نجيب الريحانى -
 - 39عبدالفتاح خيري محمد عبدل سعد لصاحبها (عبدالفتاح خيري محمد عبدل سعد) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  35232ورقم قيد  188086محل رئيسى عن تجاره
الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة محل رقم  - 6بالدور الثاني  -عقار رقم  10ش سوق السمك القديم  33-جوهر القائد حاليا -
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 - 40مصر الخضراء للزراعة لصاحبها (اسامه محمد كمال محمد محمود) تاجر فرد رأس ماله  1,000.000قيد
فى  2022-06-06برقم ايداع  35273ورقم قيد  188097محل رئيسى عن - :انشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة - : 2008 .انشطة
خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017التوريدات العمومية - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز
مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة فيل  - 160المجاورة السابعة  -الحى الثالث
شرق  -الشروق -
 - 41نوران اشرف فاروق عبد المجيد لصاحبها (نوران اشرف فاروق عبد المجيد محمد) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  35415ورقم قيد  188125محل رئيسى عن  :انشطة
داخل قانون الستثمار  72إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات :
انشطة خارج قانون الستثمار  72اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم
اللغات مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة فيل  - 363الياسمين  - 8التجمع الول  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 42تسالى سيتى لصاحبها (محمد مصطفى محمد عبدالعال) تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  35418ورقم قيد  188126محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للمكسرات
بأنواعها والتسالى بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة محل رقم  - 4السوق التجارى  - 2دار مصر
القرنفل  -التجمع الول -
 - 43نماء للتعبئة و التغليف لصاحبها (اسلم هشام محمد مصطفى) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  35443ورقم قيد  188142محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و تغليف
المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة فيل  - 495مجاورة -8التجمع الول -
 - 44ملك ميخائيل نجيب عزيز لصاحبها (ملك ميخائيل نجيب عزيز) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-07برقم ايداع  35445ورقم قيد  188143محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الثاث الخشبى بكافة انواعه .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية الشارع العمومى  -امام المدرسة  -سندوه -
 - 45اون لين  On Lineلصاحبها (ماجد قاسم غالب سعيد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  35456ورقم قيد  188147محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للدوات
المكتبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة البحر الحمر اخر ش
شيري  -امام كافيه الفيشاوي سابقا (استكانة)  -بجانب ش
المدارس -
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 - 46اربك للبرمجيات وخدمات الترجمة لصاحبها (عطية محمد علي الصاوي ابوبريكه) تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  35485ورقم قيد  188151محل رئيسى عن نشاط قانون
 72لسة  - : 2017أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها * نشاط خارج قانون  72لسة  - : 2017تقديم خدمات الترجمه مع افراد حسابات
ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة 5ش احمد الزمر -
 - 47اى اف دى لصاحبها (شاكر عبدالمسيح شاكر عبدالملك) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  35581ورقم قيد  188173محل رئيسى عن  - -انشطة قانون  : 72اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المكتبى  - -انشطة خارج قانون  - : 72التوريدت العمومية تلتزم المنشأة بأفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية
شارع محمد عبده من الفردوس  -بجوار مصنع ايتوال ابو محرم -
 - 48مصطفى محمود للملبس الجاهزة لصاحبها (مصطفى محمود محمد عبدالغنى) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  35604ورقم قيد  188180محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  15شارع نصر سليمان -
 - 49سامي محمد فؤاد عبد المطلب لصاحبها (سامي محمد فؤاد عبد المطلب) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  35611ورقم قيد  188181محل رئيسى عن انشطة داخل
قانون الستثمار  2017/72استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .انشطة
خارج قانون الستثمار  - 2017/72التصدير مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  531زهراء مدينة نصر  -مدينة نصر اول
 - 50الصفوة للبرمجيات والتوريدات العمومية لصاحبها (نغم امل زكريا محمد متولى) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  35614ورقم قيد  188182محل رئيسى عن  :-أنشطة
داخل قانون  - 72أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريبعليها  :- .أنشطة خارج قانون - 72التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  22حافظ خليل -
 - 51محمد على جاب ل لصاحبها (محمد على جاب ل عيطه) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  35616ورقم قيد  188183محل رئيسى عن  :-أنشطة داخل قانون - 72
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة - 2008 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء
كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم :- .أنشطة خارج قانون - 72التصدير.
مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة عمارة  6مساكن الضباط القوات المسلحة-اول السلم -
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 - 52اسماعيل فؤاد حسن نصر لصاحبها (اسماعيل فؤاد حسن نصر) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-07برقم ايداع  35617ورقم قيد  188184محل رئيسى عن  :نشاط من داخل قانون  72لسنة
 2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن
تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم : .نشاط من خارج قانون
 72لسنة  2017التصدير • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  24شارع ولى العهد -
 - 53عمر محمد عبدالعزيز محمد الخرس لصاحبها (عمر محمد عبدالعزيز محمد الخرس) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  35623ورقم قيد  188186محل رئيسى عن تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  224شارع المطراوى -
 - 54احمد طارق محمود حفنى غانم لصاحبها (احمد طارق محمود حفنى غانم) تاجر فرد رأس ماله
 5,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  35630ورقم قيد  188187محل رئيسى عن  :نشاط من
داخل قانون  72لسنة  2017تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم : .نشاط من خارج قانون  72لسنة  2017التصدير • مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 10شارع بئر سبع -
 - 55عقل عبد الرحمن عقل جاد لصاحبها (عقل عبد الرحمن عقل جاد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-08برقم ايداع  35906ورقم قيد  188244محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الحيوانات
سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 8شارع طومانباي -
 - 56غلب للتجارة والستيراد والتصدير لصاحبها (محمد عاطف عبدالعزيز غلب) تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  35907ورقم قيد  188245محل رئيسى عن - :انشطة
قانون - : 72تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده-انشطة خارج قانون
- 72الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين ,ول
ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض- .مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي
مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية شقة - 104عماره - 16المستثمر
الصغير -
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 - 57ثينكسبشيال  Thinxpatialلصاحبها (مها محمد كمال احمد احمد السيد) تاجر فرد رأس ماله
 25,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  35908ورقم قيد  188246محل رئيسى عن انشطة قانون
 72لسنة  -1 : 2017صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و
تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات
نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق
الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت
والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و
اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل
التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة
المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني .نشاط خارج قانون  72لسنة  - : 2017التوريدات العمومية مع افراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة 3ش النصر  -من
ش ترعة الجبل -
 - 58الروبوتات الحاسوبية  Computer Roboticsلصاحبها (احمد سيد موسى محمد) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  35909ورقم قيد  188247محل رئيسى عن  -أنشطة
داخل قانون  72لسنة  -1 : 2017صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و
تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي -2 .
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -4 .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم
المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة
شبكات نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت - 11 .المشروعات التي تستثمر في تطوير
حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية - 12 .إنشاء وإدارة مراكز
التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 13إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 14 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة
العمال - 15 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في
ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني - .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - : 2017إنشاء وإدارة وتشغيل
المواقع اللكترونية * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  13عمارات مصر للتعمير  -المنطقة الولى  -شيراتون -
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 - 59ليتك للصناعات الهندسية والضاءات الحديثة Lightekلصاحبها (اندرو اشرف يوسف حنا) تاجر فرد
رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  35910ورقم قيد  188248محل رئيسى عن
اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية وحقن البلستيك وتصنيع وتجميع انظمة اضاءات الليد والدوات
الكهربائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية الطريق البطئ-ابو المنجا -
 - 60الكوتش هاى فاشون لصاحبها (فائق اكرم فائق العشى) تاجر فرد رأس ماله  1,500,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  35911ورقم قيد  188249محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة تجاره الجمله والتجزئه للقمشة والمنسوجات فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  7شارع ابراهيم خليل  -قباء -
 - 61ناصر للكرتون لصاحبها (ناصر محمد حشمت الوردانى) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  35912ورقم قيد  188250محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الكرتون .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  1شارع الخشاب من شارع السلم-عزبة العرب -
 - 62ام تي ام للكمبيوتر  MTMلصاحبها (محمد سامي حداد احمد منصور) تاجر فرد رأس ماله
 20,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  35914ورقم قيد  188251محل رئيسى عن تجاره
الجمله والتجزئه لجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة  18ش يوسف الجندي  -مول البستان  -باب اللوق -
 - 63الحمد للتعبئة والتغليف لصاحبها (محمد جمال عبدالحق محمد) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  35940ورقم قيد  188265محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون  : 72اقامة
وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية .أنشطة خارج قانون  : 72التوريدات العمومية .مع اللتزام
بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 2شارع اشرف العربى-خلف المعهد الزهرى-قسم السلم اول -
 - 64توب كواليتى للستثمار الصناعى لصاحبها (عبدالرحمن محمد عبدالعزيز نعيم) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  36083ورقم قيد  188280محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتجميع المصاعد (السانسيرات) .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  14شارع حنفى الطرزى
 المنيل - - 65براعم اليمان لصاحبها (فاطمه السيد العزب محمد مليحه) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  36200ورقم قيد  188314محل رئيسى عن انشطة قانون  - : 72أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  .انشطة خارج قانون : 72
اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين -مع افراد حسابات ماليهومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية شقة بالدور الول
ش الشهيد فكرى -
 - 66سهام شعبان حفني محمد حسن لصاحبها (سهام شعبان حفني محمد حسن) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  36202ورقم قيد  188315محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية شارع المحطة  -امام مدرسة
عرب العليقات -
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 - 67اسماعيل عبد المقصود هاشم داود لصاحبها (اسماعيل عبد المقصود هاشم داود) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  36203ورقم قيد  188316محل رئيسى عن تجارة
الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للدوات الصحية .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة  1ش عبد الهادى الحديدى  -ترعة الجبل -
 - 68النجمة لعادة تدوير البلستيك لصاحبها (محروس وليم سعد بشاي) تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  36204ورقم قيد  188317محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
لعادة تدوير البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية شارع المدرسة الجديدة  77حوض كامل  -القلج -
 - 69بان كيك  Pancakeلصاحبها (عماد احمد شاهين عبدالرجال) تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  36205ورقم قيد  188318محل رئيسى عن نشاط قانون  72لسنة - : 2017
اقامة وتشغيل مخبز آلي لنتاج المخبوزات والحلوى * نشاط خارج قانون  72لسنة  - : 2017اقامة وتشغيل
الكافيهات الثابته مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة  9ش البطراوي -جنينه مول  -الدور الرابع  -وحدة رقم - E14
 - 70دينتال كير للتجاره لصاحبها (اوديت رزيق عبدالملك مخائيل) تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد
فى  2022-06-09برقم ايداع  36206ورقم قيد  188319محل رئيسى عن تجاره التجزئه للجهزة
والمعدات الطبيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة البحر الحمر الدور
الرضى عقار رقم  387تقسيم امتداد الوفاء -
 - 71تي ال اتش  TLHلصاحبها (محمد عبد الغفار عبد الرحمن احمد الخلواني) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  36207ورقم قيد  188320محل رئيسى عن انشطة داخل
قانون الستثمار  - : 2017/ 72إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .
التصالت وخدمات النترنت انشطة خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72عرض المصنفات الفنية  -اعداد
الدورات التدريبية في مجال اللغات والتنمية البشرية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 8الدور الخامس  31 -ش محمد محمود -
 - 72صلح محمد على حشاد لصاحبها (صلح محمد على حشاد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  36281ورقم قيد  188333محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مخبز آلى .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  14حارة ابراهيم رحيم متفرع من مصنع النسيج -
 - 73تريمولوجي  TRIMMOLOGYلصاحبها (شامل زيبولليف )SHAMEL ZAYPULAEVتاجر فرد
رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  36282ورقم قيد  188334محل رئيسى عن
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخيوط ومستلزمات الستائر مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع 6 -
اسكان شباب المهندسين  -اما قسم اول مدينة نصر -
 - 74بروفاشون للملبس لصاحبها (عمرو محمد سيد سلطان) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  36383ورقم قيد  188352محل رئيسى عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية 1ش درويش من ش الصرف الصحى  -القلج -
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 - 75كميت كير  CEMT CAREلصاحبها (محمد عبدالوهاب عبدالرازق القرا) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  36385ورقم قيد  188353محل رئيسى عن - :انشطه
قانون  - 72السياحة 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 -تجاره
الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من
صوت وصورة وبيانات- : .انشطه خارج قانون - 72التصنيع لدى الغير للشمع المعطر و الوعية الزجاجية و
الفخار و الزيوت العطرية -التصدير -التسويق اللكترونى عبر النترنت -تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة 6ب ش - 199
دجلة المعادى -
 - 76ملك للتجارة لصاحبها (ملك كامل ابراهيم ميخائيل) تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  36387ورقم قيد  188354محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للدوات
الصحية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة 5ش عبدالعاطى
معاطى
 - 77نيواسيا للملبس الجاهزة لصاحبها (عبدالهادى بشير قاضى) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  36601ورقم قيد  188370محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  83ش الخليج المصرى-دير الملك -
 - 78سمارت للمحتوى اللكترونى لصاحبها (احمد حسن منصور الشناوى) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  36603ورقم قيد  188371محل رئيسى عن  -إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 11شارع خالد بن الوليد -شيراتون -
 - 79الوان للطباعة على القمشة لصاحبها (طه محمد طه محمود) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  36604ورقم قيد  188372محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مطبعة للطباعة على
القمشة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  6ش علي ابي طالب  -المتفرع من ترعة الخشاب  -عزبة كامل
صدقي القبلية  -حدائق حلوان - -
 - 80المتحدة للنظمة التكنولوجية لصاحبها (هشام محمد شفيق حنوت) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-12برقم ايداع  36605ورقم قيد  188373محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون - -: 72
صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز
البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي- .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .أنشطة خارج قانون - -: 72بيع
النظمة التكنولوجية .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  10شارع ابن المعتز من شارع عمار بن ياسر-خلف سور الكلية-
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 - 81تامر حمدي احمد محمد ابراهيم لصاحبها (تامر حمدي احمد محمد ابراهيم) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  36663ورقم قيد  188406محل رئيسى عن انشطة
داخل قانون الستثمار  - : 2017/ 72تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي
من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .انشطة خارج
قانون الستثمار  - : 2017/ 72التوكيلت 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- .
التوزيع  -التوريدات العمومية  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية مع اللتزام بافراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 1ش الشافعي عبيد  -محور المائة  -بجوار بنك مصر  -جسر السويس-
 - 82ديماثيرم لصناعة المواسير البلستيك وأنظمة المياه لصاحبها (عماد احمد محمد على ميه) تاجر فرد رأس
ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  36869ورقم قيد  188427محل رئيسى عن
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وحقن قطع البلستيك من ال  PPH/PPC/PPRوتصنيع مواسير PVC/PPC
ولوازمها ومحابس المياه ومستلزمات الصرف الصحى من القطع والوصلت ولوازمها .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القليوبية مكتب  - 1عمارة  - 35حى التبة  -شارع سليمان الفارس -
 - 83ماستر لتشغيل المعادن لصاحبها (حسن محمد فواز محمد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  36870ورقم قيد  188428محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  2ح رمضان ضيف ل-ترعه القبة -
 - 84كينج جلو لصناعة الغراء لصاحبها (مدحت رجب عبد القوي حسن) تاجر فرد رأس ماله 250,000.000
قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  36871ورقم قيد  188429محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الراتنجات والغراء مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة الغربية كفر المنشي القبلي  -بجوار قطعة ارض السيد النجار
 - 85سريانة بيوتي لصاحبها (مؤيد جمال النجار) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-12
برقم ايداع  36872ورقم قيد  188430محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار  - -: 2017/ 72اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72التصدير مع اللتزام بافراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية
شقة  - 29عمارة جيزة  - 16السكرية  -الحي الثامن -
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 - 86محمد محمد السيد السيد العفيفى لصاحبها (محمد محمد السيد السيد العفيفى) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  36874ورقم قيد  188432محل رئيسى عن استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في
هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة
فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج
السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  57ش عبدالحميد الديب-الخلفاوى
 - 87فيلتيل  Veiltailلصاحبها (استيفن مسعود حكيم عبدالشهيد) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  36890ورقم قيد  188439محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون - -: 72
صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و
مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .أنشطة خارج قانون
- : 72التسويق اللكترونى- .إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية .مع اللتزام
بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 87شارع اسطفانوس -
 - 88اليمان لتجميع وصيانه الجهزة اللكترونية لصاحبها (احمد صلح احمد عبدالمنعم) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  36891ورقم قيد  188440محل رئيسى عن انشطة
قانون - : 72اقامة وتشغيل مصنع لتجميع الجهزة اللكترونية -انشطة خارج قانون - : 72صيانه الجهزة
اللكترونية -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة  2ش المؤمن بال -قباء
 - 89هاربى  Harpeلصاحبها (محمد حسان عبدالعزيز شحاته) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  36892ورقم قيد  188441محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون  72لسنة
 - -: 2017أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - -: 2017التسويق اللكترونى عبر النترنت * .مع اللتزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية
ب - 1605الحى الخامس  -ق - 9
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 - 90تى ايه بى  T A B -لصاحبها طارق أبو الفتح محمد عطيه بدوى تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  36960ورقم قيد  188450محل رئيسى عن صناعة تكنولوجيا
المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة
التعهيد ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم
الحاسبات بمختلف أنواعها .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .أعمال التوصيف والتصميم
لشبكات ونقل وتداول البيانات  .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .التصالت وخدمات النترنت .
المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم
الصناعية .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص
من الجهات المعنية .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار
الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .مشروعات البحث
والتطوير العلمي من أجل التنمية ,والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات
التكنولوجيا الحديثة  .انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .إنشاء وإدارة
مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .حاضنات العمال
التكنولوجية ودعم ريادة العمال .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى
محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الدقهلية ش السوق
 كفر بهيده - 91مكة للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها (ممدوح محمد عبده حسن) تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37098ورقم قيد  188502محل رئيسى عن  -أنشطة داخل قانون : 72
تجاره الجمله والتجزئه فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - .أنشطة خارج قانون - : 72التوريدات العمومية .مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القاهرة  7شارع لطفى ابراهيم-مدينة عرفات ثانى -
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 - 92اس اتش جلوبال سوليوشنز للخدمات التعليمية  SH Global Solutionsلصاحبها (شيماء محمد السيد
المرشدى) تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37099ورقم قيد 188504
محل رئيسى عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه  • : 2017صناعة تكنولوجيا المعلومات
والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد
وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
• أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات •
المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم
الصناعية • .مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء
والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة( .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64
لسنه  • 2003إنشاء 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 • .إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد
التعليم الفني • .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  • : 2017التوريدات العمومية .تلتزم الشركة
بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 8ش امين الريحانى  -المنطقة السادسة -
 - 93سيتى فايف  City Fiveلصاحبها (مصطفى السيد محمد السيد فوده) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37101ورقم قيد  188505محل رئيسى عن الستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية
رقم  356لسنة  2008تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية فى المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  1شارع عمر بن الخطاب
 - 94سايل لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها (محمد محمود السيد محمد) تاجر فرد رأس ماله  500.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  37102ورقم قيد  188506محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  95عمارات صقر قريش -
 - 95ميني ميركلز  Mini Miraclesلصاحبها (سامر محمد فرغلي محمد عمران) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37104ورقم قيد  188507محل رئيسى عن انشطة
داخل قانون الستثمار  - : 2017/ 72أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  .انشطة خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب
وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة شقة بالعقار رقم  - 14ش عبد العزيز نصار -
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 - 96ماجد عبد الفتاح محمد محمد يوسف العزب لصاحبها (ماجد عبد الفتاح محمد محمد يوسف العزب) تاجر فرد
رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37105ورقم قيد  188508محل رئيسى عن
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القاهرة  214ش روض الفرج  -الساحل -
 - 97محمد سعد الدين ابراهيم يوسف لصاحبها (محمد سعد الدين ابراهيم يوسف) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37106ورقم قيد  188509محل رئيسى عن تربية جميع
أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة  114ش معمل اللبان  -الخلفاوي -
 - 98شيرفورد للتدريب  SHAREFORD FOR TRAININGلصاحبها (ايمن محمد محمد علي) تاجر فرد
رأس ماله  5,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37107ورقم قيد  188510محل رئيسى عن
انشطة داخل قانون الستثمار  - : 72إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات انشطة خارج قانون الستثمار  : 72تقديم خدمات التعليم عن بعد مع افراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  - 162بالعقار
رقم  - 17شارع وهدان -
 - 99مصنع البيت الحديث لتصنيع اللوميتال والعمال الخشبية لصاحبها (خالد محمد سمير يوسف بدر) تاجر فرد
رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37110ورقم قيد  188513محل رئيسى عن
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوميتال والعمال الخشبية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  1ش عزبة عزيز
-
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 - 100شيزر للحلول التقنية  SCHIZER FOR TECHNICAL SOLUTIONSلصاحبها (اميل تادرس
عزيز رزق) تاجر فرد رأس ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37114ورقم قيد
 188514محل رئيسى عن انشطه قانون  • : 72صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من
أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي  • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها  • .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  • .إدخال البيانات علي
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  • .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  • .إنتاج
وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات •
تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات • التصالت وخدمات النترنت • المشروعات التى تستثمر في تطوير
حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  • .إقامة شبكات نقل الصوت
والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية • .اقامه و
اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل
التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  • 2003مراكز البيانات و مراكز التتصال • إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها • .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة
العمال • .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك
رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني • .انشطه خارج قانون  • : 72توريد و تركيب الجهزة اللكترونية
للمنشات من الداخل فقط من (كاميرات المراقبة  -اجهزه النذار  -البوابات اللكترونية) و شبكات التصالت
السلكية و اللسلكية و أجهزة الصوت مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003تلتزم
المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة 6ش عمر بكير -سانت فاتيما--النزهة -
 - 101فاروق وليد فاروق على لصاحبها (فاروق وليد فاروق على) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  37292ورقم قيد  188521محل رئيسى عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة
 - 2017إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية :- .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017إقامة
وتشغيل مغسلة سيارات (كار كير) * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة كامل الجراج بالدور الرضى  4 -أ شارع السباق -
 - 102وفاء سعد ابراهيم البرعي لصاحبها (وفاء سعد ابراهيم البرعي) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-13برقم ايداع  37345ورقم قيد  188525محل رئيسى عن نشاط قانون  72لسنة - 2017
تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة - 2017
التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة  10ش عثمان عبدالحفيظ  -ش الطيران -
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 - 103محمود محمد عبد الرؤف بدران لصاحبها (محمود محمد عبد الرؤف بدران) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37371ورقم قيد  188528محل رئيسى عن انشطة
داخل قانون الستثمار  : 2017/ 72تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو
التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض
أو التسمين أو اللحوم .انشطة خارج قانون الستثمار  - :2017/ 72التصدير مع اللتزام بافراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  17ش عوف
الصيل  -م العبد الجديد  -اول السلم - -
 - 104محمد عبد الغني امام لصاحبها (محمد عبد الغني امام) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-13برقم ايداع  37372ورقم قيد  188529محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار 72
 : 2017/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
انشطة خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72التصدير مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  12محمود ابو العل  -زهران  -ت ابو
رجيله -
 - 105ياسر عبدالفتاح السيد حسنين لصاحبها (ياسر عبدالفتاح السيد حسنين) تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  37373ورقم قيد  188530محل رئيسى عن استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن
تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع
وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو
التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض
أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  87ش الساحل -
 - 106المنارة لصاحبها (انور محمد متولي محمد قرقر) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-14برقم ايداع  37441ورقم قيد  188535محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء
كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  154ش
المتنزة  -سانت تريزا -
 - 107اسس للتجارة والمقاولت لصاحبها (محمد ماهر نصر محمد) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-14برقم ايداع  37443ورقم قيد  188537محل رئيسى عن انشطة قانون  72لسنة - 2017
تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس
الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .انشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017المقاولت العامة  -التوريدات
العمومية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة  17ش المدينة المنوره -
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 - 108النوار للبلستيك لصاحبها (مايكل انور خلف بطرس بشاره) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-14برقم ايداع  37444ورقم قيد  188538محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
البلستيك .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور الرضى بالعقار رقم -5شارع لبيب جمعه من
شارع انور
شعبان-قسم ثان شبرا الخيمة -
 - 109زكريا للمواد الغذائية لصاحبها (محمد زكريا محمد عبدالشافى) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-14برقم ايداع  37445ورقم قيد  188539محل رئيسى عن  :انشطه قانون - 72تجاره
الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة - :انشطه خارج قانون  72توريد و
توزيع المواد الغذائية تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة مساكن المحمودية ب  19م  -1شقة  -1دائرة قسم السلم ثانى -
 - 110شريف للتكنولوجيا والتسويق العقاري Sherif for Technology & Real Estate Marketing
لصاحبها (محمود عبدالرحمن علي احمد شريف) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى 2022-06-14
برقم ايداع  37446ورقم قيد  188540محل رئيسى عن انشطة قانون  72لسنة  - 2017إدخال البيانات علي
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات
الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .انشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017التسويق العقاري  -التسويق
اللكتروني عبر النترنت مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة 4ش حافظ ابراهيم  -كفر الباشا -
 - 111محمود وحيد كمال عبدربه محمد الصنافينى لصاحبها (محمود وحيد كمال عبدربه محمد الصنافينى) تاجر
فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  37447ورقم قيد  188541محل رئيسى
عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه
قرار رئيس  .جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية عزبة
خورشيد  -ابو زعبل  -امام مسجد التوحيد -
 - 112احمد محمد محمود احمد لصاحبها (احمد محمد محمود احمد) تاجر فرد رأس ماله  60,000.000قيد فى
 2022-06-14برقم ايداع  37449ورقم قيد  188542محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الحيوانات لنتاج
اللبان مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية عزبة محمد عليان بجوار غفرة محمد اسماعيل -
 - 113رحيم جلل حسين ابو زيد لصاحبها (رحيم جلل حسين ابو زيد) تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد
فى  2022-06-14برقم ايداع  37656ورقم قيد  188586محل رئيسى عن نشاط قانون  72لسنة - 2017
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات نشاط خارج قانون  72لسنة
 - 2017اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية .مع افراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية 5ش المشتل  -مدينة
الزهراء -
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 - 114بوبل إيست  Popl Eastلصاحبها (مصطفى امجد على محمد معوض) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  37657ورقم قيد  188587محل رئيسى عن - :انشطة
داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة
صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي- : .انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017التوريدات العمومية - .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة شقة  - 4الدور
الرضى  -عمارة  - 274جاردينيا  -مدينة نصر ثالث -
 - 115لب تكس لتجارة الجهزة الطبية والمعملية والتوريدات العمومية لصاحبها (مسعد مصطفى يوسف عبد
ا) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  37671ورقم قيد 188593
محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار  : 2017/ 72تجاره الجمله والتجزئه الجهزة الطبية والمعملية
والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية وذلك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون
الستثمار  - : 2017/ 72التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث  -شقة  - 33قطعة  - 30اللوتس 1
الشمالية  -التجمع
الخامس - -
 - 116باسل علم للحلول التقنية لصاحبها (باسل عماد الدين محمد علم جاهين) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  37672ورقم قيد  188594محل رئيسى عن  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
 -8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 10
التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات
التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع
والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى
التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  6شارع محمد النادى -
 - 117كوين لصاحبها (رباب عادل علي سليمان) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-15
برقم ايداع  37835ورقم قيد  188604محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة
بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة  203ميدان سفير -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 24 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 118مجدى رسمى فتحى عطيه لصاحبها (مجدى رسمى فتحى عطيه) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-15برقم ايداع  37836ورقم قيد  188605محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتكسير
البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية شارع السويدى  -مدينة بدر الصناعية -
 - 119رمضان جمال محمد السمان لصاحبها (رمضان جمال محمد السمان) تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  37838ورقم قيد  188606محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة قطعة  - 5115ش عمر بن الخطاب -
 - 120رمضان امام على فراج لصاحبها (رمضان امام على فراج) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  37897ورقم قيد  188636محل رئيسى عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة
 - 2017تجاره الجمله والتجزئه (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) :- .أنشطة داخل قانون 72
لسنة  - 2017التوريدات العمومية وعلى الخص توريد كافة انواع المواد الغذائية * .مع اللتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  65شارع
الحرية  -جسر السويس -
 - 121موكا هاوس للتجارة Mocha House For Tradingلصاحبها (عبدالولى على عبدل الحظاء) تاجر
فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  37900ورقم قيد  188637محل رئيسى
عن تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد الغذائية .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة شقة  2الدور الرضى  26 -ارض وزراة المالية  -التجمع الول -
 - 122فالكون لصاحبها (رضوان محمد سيد عبدالرحمن) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  37901ورقم قيد  188638محل رئيسى عن -انشطه فانون - : 72تجاره الجمله
والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -انشطه خارج قانون  - : 72توريد اكسسوارات
المحمول تلتزم المنشاه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القاهرة برج الزهراء -ش الواحة -ارض ميدو -قباء -جسرالسويس - -
 - 123الهبه للدواجن لصاحبها (احمد وهبه توفيق حسن عمر) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  37922ورقم قيد  188651محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء
كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  19درب
البركه  -باب الشعريه -
 - 124اي تي دليفري سليوشن  IT Delivery Solutionلصاحبها (رباب اسماعيل محمد عبدالخالق) تاجر فرد
رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  37925ورقم قيد  188654محل رئيسى عن
انشطة قانون  72لسنة  - 2017أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات  - .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات - .التصالت
وخدمات النترنت  .تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون
 72لسنة  - 2017التسويق اللكتروني عبر النترنت  -تسويق المنتجات  -التوريدات العمومية مع افراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
غرفة رقم  - 5شقة  24-7ش الشهيد مصطفى رياض  -المنطقة الولى -
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 - 125ماسة الشام لصاحبها (مهيب مصطفى طه درويش) تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  37932ورقم قيد  188657محل رئيسى عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الحلويات  -تجارة الجملة والتجزئة للحلويات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه
قرار رئيس  .جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة مول داون
سنتر الشروق  -نموذج - G01-Bبجانب دار مصر -
 - 126المصرية المتحدة للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها (علء محمد عبدالعاطى محمد كواسه) تاجر فرد
رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  37937ورقم قيد  188658محل رئيسى عن :-
 انشطة قانون  72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارجالوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة  2008استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق
الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  - :- 2008 .انشطة خارج قانون  - 72المقاولت العامة تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية برج الخلص  -شارع
مصرف مسطرد -
 - 127وسام اشرف ممتاز محمد لصاحبها (وسام اشرف ممتاز محمد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-15برقم ايداع  38081ورقم قيد  188664محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية شارع قاسم الغمازى  -بجوار كابينة الكهرباء  -عرب
العيايدة البحرية
 حوض الجبل البحرى - - 128راجح التجارية لصاحبها (عمرو عادل صابر راجح) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  38090ورقم قيد  188669محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  10بن منظور -
 - 129مدحت صابر احمد محمد ثابت لصاحبها (مدحت صابر احمد محمد ثابت) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  38187ورقم قيد  188699محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  5درب القطري  -متفرع من سكه
درب الجنينه -
 - 130حسن محمود السيد محمود لصاحبها (حسن محمود السيد محمود) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-16برقم ايداع  38188ورقم قيد  188701محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الخشبيه والخشاب مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  10ش ابراهيم رياض -
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 - 131محمد صلح جمعة لصاحبها (محمد صلح جمعة شحاتة) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  38189ورقم قيد  188702محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الخشبيه والثاث مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  1ش حسن متولي  -متفرع من ش مسجد
الرحمن  -م عمر بن الخطاب -
 - 132حسن جمال حسن حسين لصاحبها (حسن جمال حسن حسين) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  38190ورقم قيد  188703محل رئيسى عن نشاط قانون  72لسنة - : 2017
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة  - : 2017توريد وتسويق الملبس الجاهزة مع افراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
1ش يوسف صبري ابوطالب  -الحرفيين -
 - 133الحلم لصاحبها (احمد طارق فوزى زيد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-16
برقم ايداع  38329ورقم قيد  188735محل رئيسى عن  :-أنشطة داخل قانون  72اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الغزل والنسيج اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
البلستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الخشبيه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات .اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  :-أنشطة خارج قانون - 72
التوريدات العمومية- .المقاولت العامة .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده
بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  13عمارات رابعة الستثمارى-ميدان الساعة -
 - 134السيد احمد محمود حسانين لصاحبها (السيد احمد محمود حسانين) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-16برقم ايداع  38330ورقم قيد  188736محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الداخلية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  6شارع احمد ابوغالى من شارع نور السلم-
حوض المير-الخصوص -
 - 135خالد محمد عبدالجواد احمد لصاحبها (خالد محمد عبدالجواد احمد) تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  38334ورقم قيد  188738محل رئيسى عن إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  3أ ش الوحدى-منشية
البكرى -
 - 136سكوب للتجارة والتوريدات  Scope for Trading and Suppliesلصاحبها (احمد محمد محمدي
محمد) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  38335ورقم قيد 188739
محل رئيسى عن نشاط قانون  72لسنة  - 2017تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة  - 2017التوريدات العمومية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية 8ش علي يونس -
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لصاحبتها:انجى موريس إبراهيم غطاس تاجر فرد رأس
 - 137جى كونسالتنسى G CONSULTANCY
ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  38428ورقم قيد  188750محل رئيسى عن نشاط
داخل قانون  72لسنه - : 2017إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها- .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها- .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
نشاط خارج قانون  72لسنه - :2017تقديم الستشارات في مجال تطوير وإدارة العمال (فيما عدا ما يتعلق
بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  .مع اللتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القاهرة  5ش حسن
موسى العقاد
 - 138كوبرا للملبس الجاهزة لصاحبها (حسين مايل مائل الحسن) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  38571ورقم قيد  188768محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  4شارع محمد شفيق  -مسطرد -
 - 139محمد فوزى فضل محمد لصاحبها (محمد فوزى فضل محمد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  38572ورقم قيد  188769محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للخشاب
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه  .مصر العربيه رقم
 356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  10شارع ابراهيم طلب  -كفر الباشا -
 - 140العطاريين للتصنيع لصاحبها (احمد كمال رمضان حامد) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  38575ورقم قيد  188770محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز
و تعبئة النباتات و العشاب العطرية و استخلص زيوت عطرية و طبيعية و تعبئة توابل و تمور و بقوليات و
محاصيل زراعية استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم - 6محلت الجيش -بجوار بيع المصنوعات -الدهار -
 - 141رويال للدواجن لصاحبها (محمد علي عبدالباقي محمد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  38577ورقم قيد  188771محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور
سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الحيوانات
سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  119ش
احمد سعيد  -العباسية -
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 - 142كايروتال إم & إس  M&Sلصاحبها (سعيد احمد عبد الرحمن عيد) تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  38581ورقم قيد  188772محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار
 - 2017/72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد
بقرار رئيس  .الجمهورية رقم  356لسنة  2008انشطة خارج قانون الستثمار  - 2017/72مقاولت
التشطيبات مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القليوبية  1ش المصانع من ش البكري  -ش الشجرة سابقا -
 - 143قماش دوت كوم  Omash.Comلصاحبها (رضوى عبدالمقصود عبدالعليم عرفه) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  38582ورقم قيد  188773محل رئيسى عن  :-أنشطة
داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع لطباعة وصباغة القمشة :- .أنشطة خارج قانون  72لسنة
 - 2017التسويق اللكترونى عبر النترنت * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  19شارع محمد حسين هيكل -
 - 144الفاطمية للتجارة لصاحبها (محاسن محمد حسن احمد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-19برقم ايداع  38893ورقم قيد  188839محل رئيسى عن - :انشطة داخل قانون الستثمار رقم
 72لسنة  2017تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للدوات المنزلية- : .
انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017التوريدات العمومية - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  2عطفة سعفان  -ش عباده
النصارى -
 - 145محمد محمود عبدالحميد لصاحبها (محمد محمود عبدالحميد منصور) تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  38990ورقم قيد  188863محل رئيسى عن تجاره التجزئه بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  22ش الدكتور محمد حسن الجمل
المنطقة السادسة - - 146ساسكو للدواجن لصاحبها (حسام محمد حسن نصر) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  38993ورقم قيد  188864محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء
كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  124شارع
التعاون -
 - 147الوعد للنقل و التجاره و التوريدات العموميه لصاحبها (مصطفى انور محمد نور) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  38995ورقم قيد  188865محل رئيسى عن نشاط
داخل ق  : 72النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه ول يتم
مزاوله نشاط النقل البرى للركاب اوالبضائع( الداخلى  -الدولى ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او
خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى
تجاره الجمله و التجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء نشاط
خارج ق  : 72التوريدات العموميه تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  10ش قوله-
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 - 148ظلل للتجارة لصاحبها (احمد طه عبد المجيد حسن) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  38997ورقم قيد  188866محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للخيم
والمظلت بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  12ش مكة  -اخر
شارع الصاعقة  -عزبة الهجانة -
 - 149الماسه للمستلزمات الكهربائيه لصاحبها (اسماء عبد ا على عبد ا عفيفى) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  38998ورقم قيد  188867محل رئيسى عن نشاط داخل
ق  : 72تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات الكهربائيه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم نشاط خارج ق  : 72توريد المستلزمات الكهربائيه مع اللتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  9ش
التحرير  -مدينه الفردوس -
 - 150ال.بي للمستلزمات الطبية  L.B Medical Suppliesلصاحبها (وليد احمد محمد الشرنوبي) تاجر فرد
رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  38999ورقم قيد  188868محل رئيسى عن
نشاط قانون  72لسنة  - : 2017تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات الطبية (عدا الدوية) بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة  - : 2017توريد المستلزمات الطبية (عدا الدوية)
مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
شقة  - 8عمارة  29أ  -شارع الخشيد  -منيل الروضه -
 - 151لى لس  LELASلصاحبها (باسل ماهر العوير) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  39000ورقم قيد  188869محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للعطور
والكسسورات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه
مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية وحدة  - 102الدور الرضى -
مول سفن ستارز -
 - 152الفتح لتشغيل المعادن لصاحبها (بدر محروس محمد احمد) تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  39001ورقم قيد  188870محل رئيسى عن -اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل
المعادن .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  4شارع عبده الحسينى-من شارع زجاج الحجه-بيت نما -
 - 153ميتا بوك للبرمجة  Meta Bookلصاحبها (كريم اشرف السيد على) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  39197ورقم قيد  188902محل رئيسى عن أعمال
تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  23شارع الحسن  -مساكن شيراتون -
 - 154أر للمحتوى اللكتروني والتصوير الفوتوغرافي لصاحبها (ريمون سعد جليني جاد) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  39199ورقم قيد  188903محل رئيسى عن انشطة
داخل قانون الستثمار  : 72إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .انشطة
خارج قانون الستثمار  : 72التصوير الفوتوغرافي "فيما عدا التصوير تحت الماء" مع افراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  72ش عيد ابو
معتق  -ش الحرية -
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 - 155ايجى فرست  EGY FIRSTلصاحبها (السيد شرف السيد الصياد) تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  39200ورقم قيد  188904محل رئيسى عن نشاط
داخل قانون  72لسنه - : 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المنتجات البلستيكيةوساعات الحائط
ومستلزمات الكهرباء والمستلزمات المكتبية ومستلزمات الدعايه والعلن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع
لعب اطفال بلستيكية .نشاط خارج قانون  72لسنه - : 2017الستيراد والتصدير - .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 .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية قطعة الرض رقم (  ) 25مرحلة ثانية بورش مشروعات الشباب بامتداد
المنطقة الصناعية الخامسة -
 - 156الشمى للستثمار العقارى لصاحبها (احمد هدهود بزيع الزويد) تاجر فرد رأس ماله 1,000,000.000
قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  39201ورقم قيد  188905محل رئيسى عن الستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع
مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 2008اقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و صهر المعادن تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  34ابراج المرشدى
 - 157المتحدة للبلستيك لصاحبها (محمد خالد حماد خالد عمر) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  39202ورقم قيد  188906محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  45أ الحى السويسرى  -شارع احمد الزمر -
 - 158صافيناز فاشون لصاحبها (صافيناز عبدل ابراهيم العف) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  39204ورقم قيد  188907محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للملبس
الجاهزة والكسسوارات بانواعها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
6أ شارع بطرس غالى -روكسى -
 - 159العاصمة لصاحبها  :شريف جمال فانوس سليمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  39277ورقم قيد  188911محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم
 72لسنه  : 2017تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمصوغات الذهبية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل المصوغات الذهبية .وذلك بعد الحصول على موافقة مصلحة صك العملة
والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  : 2017اقامة
وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات .تسويق المنتجات .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة شقة  - 73الدور السابع  26 -ش
المقريزي
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 - 160كايرو نيو مون لصاحبها (وجيه محي الدين محمد مصطفى) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  39301ورقم قيد  188912محل رئيسى عن اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او
ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه
منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
شقة  - 26,25,24بالعقار رقم  43أ  -ش شريف -
 - 161جرين لند  Green Landلصاحبها (ابراهيم سيف الدين غريب محمود القوصى) تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  39404ورقم قيد  188928محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بجميع مشتملتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية بدروم
ودور ارضى بالقطعه - 192محور المنطقة الصناعية السابعه -
 - 162المدينة لصاحبها (على محمود محمود غنيم) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-21
برقم ايداع  39405ورقم قيد  188929محل رئيسى عن  --انشطة قانون  - : 72تجاره الجمله والتجزئه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم
 356لسنه  - - 2008انشطة خارج قانون  - : 72التوريدات العمومية تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  1شارع امين
الجندى -
 - 163خالد محمد فرغلى على لصاحبها (خالد محمد فرغلى على) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  39406ورقم قيد  188931محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الخشبيه والخشاب مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار  40ش محمد رمضان -
 - 164بوينت تريد  Point Tradeلصاحبها (عمر عصام سعد مصطفى) تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  39431ورقم قيد  188942محل رئيسى عن  -أنشطة داخل قانون : 72
تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة - .أنشطة خارج قانون - : 72التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  39شارع كابول -
 - 165حورس للمشروعات الصناعية لصاحبها (محمود حسين حامد سليم) تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  39497ورقم قيد  188973محل رئيسى عن انشطة قانون  72لسنة
 - : 2017أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع - .إعداد النماذج والقوالب لللت
والمنتجات وتصنيعها والترويج لها - .إنتاج المعدات وخطوط النتاج - .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات
الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع * .نشاط
خارج قانون  72لسنة  - : 2017التصنيع لدى الغير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 15مجموعة  - 114مدينتي  -التجمع الول
-
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 - 166الوكالة للتجارة لصاحبها (محمود محمد عبد الجواد زنكل) تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  39508ورقم قيد  188981محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار : 72
تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده انشطة خارج قانون الستثمار : 72
التوريدات العمومية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القاهرة  4شارع محمد امام  -من شارع حسني مبارك -
 - 167سرج للتكنولوجيا Surge Technologiesلصاحبها (محمد عبد المنعم حسين عبد المنعم) تاجر فرد
رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  39510ورقم قيد  188982محل رئيسى عن
 -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و
مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية -6 .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
 - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات
التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع
والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى
التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة مبنى  47شارع التسعين الشمالي  -القطاع الول  -التجمع الخامس -
 - 168نصر للبويات والدهانات لصاحبها (احمد فوزى ابراهيم نصر) تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  39575ورقم قيد  188989محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
البويات والدهانات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  16شارع محمد حسن الجمل-
 - 169كود البدر للستثمار العقارى والتوريدات العمومية لصاحبها (محمد احمد مصطفى احمد) تاجر فرد رأس
ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  39690ورقم قيد  188993محل رئيسى عن - :-
انشطة قانون  72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة  2008تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر  .العربيه رقم  356لسنه - :- 2008
انشطة خارج قانون  - 72التوريدات العمومية تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة فيل  - 79الدور الرضى  -منطقة  - 2حى - 5
التجمع الخامس -
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 - 170تبارك للسمدة لصاحبها (اسامه حامد توفيق حامد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  39746ورقم قيد  188995محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للسمدة
والمخصبات الزراعية والبذور (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
المنوفية تجمع الجزار  -كفر داود  -امام شركة النهر الخالد -
 - 171صلة لمستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات  Silahلصاحبها (شريف رمزى عزت عبدالحميد
شلبى) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  39747ورقم قيد 188996
محل رئيسى عن  :-أنشطة داخل قانون  72تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات
عدا الدوية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  :- .أنشطة خارج قانون - 72توزيع مستحضرات
التجميل ومستلزمات الصيدليات عدا الدوية .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة شقة -5برج الذياد -2شارع - 125النزهة -2قسم
السلم -
 - 172الطاووس لصاحبها (محمود محمد عبدالمجيد محمد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  39748ورقم قيد  188997محل رئيسى عن انشطة قانون  72لسنة 2017
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التحف والنتيكات انشطة خارج
قانون  72لسنة  - 2017التوريدات العمومية  -التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  22ش عباد الرحمن  -من ش خالد بن الوليد  -شقة 2
 الدور الثاني - - 173سى ام سى للتجارة  CMCلصاحبها (كريم ممدوح سعد محمد خليل) تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  39749ورقم قيد  188998محل رئيسى عن - :انشطة داخل قانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- : .
انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017المقاولت العامة - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى  59 -ش هشام
لبيب -
 - 174هوي خونج لصاحبها (جو تشاو  ) ZHU CHAOتاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  39750ورقم قيد  188999محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار 72
 - : 2017/اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  -إنشاء مباني مصانع
بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
انشطة خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72التصدير  -التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  98امتداد المل -
 - 175مصنع الصقر للبلستيك اتش اى اس لصاحبها (محمد فتحى على عيسى) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  39751ورقم قيد  189000محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتدوير البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة ش ترعه عنانى  -خوخه الفخرى-
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 - 176الصمود لصاحبها (احمد جمال جمعه سالم) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  39753ورقم قيد  189001محل رئيسى عن نشاط داخل قانون  72لسنه - : 2017تجاره الجمله
والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق
الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ) .نشاط خارج قانون  72لسنه
- : 2017المقاولت العامة- .التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  1ش احمد فهيم  -مدخل - 7
 - 177ريد درجون لصاحبها (تقى اشرف مصطفى نعيم) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  39754ورقم قيد  189002محل رئيسى عن  - -انشطة قانون  - : 72صناعة
تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات
 ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي - .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من
صوت وصورة وبيانات - - .انشطة خارج قانون  - : 72التسويق اللكترونى عبر النترنت  -ادارة وتشغيل
وحدات الطعام المتنقلة لتقديم الوجبات السريعة تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار.وفى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  3شارع مكرم عبيد -
 - 178الفاروقية لدارة المشروعات الصناعية لصاحبها (عماد فاروق عبدالحميد عبدالموجود) تاجر فرد رأس
ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  39755ورقم قيد  189003محل رئيسى عن -
أنشطة داخل قانون - : 72أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف
أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع- .إقامة وتشغيل مصنع لمزج وخلط وتعبئة البويات والمنظفات
الصناعية والكيماوية- .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة - 2008 .تربية جميع
أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .المزارع السمكية- .
الستثمار العقارى  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
و  .مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه - 2008تجارة الجملة والتجزئة في المناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- .أنشطة خارج قانون - : 72التوريدات العمومية- .التصديرالتوكيلت
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 .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  4شارع منشية الجمل -
 - 179كونتنت ماسترز  CONTENT MASTERSلصاحبها (محمد شعبان متولي دسوقي) تاجر فرد رأس
ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  39771ورقم قيد  189016محل رئيسى عن
انشطة داخل قانون الستثمار  - : 72أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال
البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  .الثقافي والفني .انشطة خارج قانون الستثمار  : 72التسويق
اللكتروني عبر النترنت مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة مكتب  - 125هل مول  -التسعين الجنوبي  -التجمع الخامس -
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 - 180اكتع تكس لصاحبها :حسان محمد اكتع تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-22برقم
أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه 2017
ايداع  39794ورقم قيد  189034محل رئيسى عن
أنشطة خارج قانون
تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للقمشة.
التصدير تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
الستثمار رقم  72لسنه 2017
بقانون الستثمار .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  97ش مصطفى كامل  -تقسيم عمر بن الخطاب
 - 181ارت هاوس فرنتشر لصاحبها :احمد على احمد على سليم تاجر فرد رأس ماله  400,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  39932ورقم قيد  189088محل رئيسى عن نشاط داخل قانون  72لسنه 2017
 :تجارة الجملة و التجزئة للثاث الحديث بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون
 72لسنه  : 2017توريد و توزيع الثاث الحديث مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الجيزة المبنى المقام على القطعة رقم 2 / 48
المحور المركزي -مدينة  6أكتوبر -قسم ثانى أكتوبر
 - 182مصنع اوسكار للملبس لصاحبها (فالح فكرى سور قسط) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  40192ورقم قيد  189149محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  1حارة النوبى -من ش  - 24عزبه رستم -
 - 183ريد كاربت  Red Carpitلصاحبها (اسلم سيد محمد خليل) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-23برقم ايداع  40194ورقم قيد  189150محل رئيسى عن  :-أنشطة داخل قانون - 72
تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية والوجبات الغذائية :- .أنشطة خارج قانون - 72ادارة وتشغيل المطاعم
والكافيهات الثابتة .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  77شارع عبدالحميد بدوى -
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 - 184إيجيبت جولد  Egypt Goldلصاحبها (محمد محمود عبدالمنعم محمود عطيه) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  40195ورقم قيد  189151محل رئيسى عن  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
 -8أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 10
التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات
التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع
والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى
التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  7ب عمارات النصر -
 - 185أورينتال  Orientalلصاحبها (احمد عبد المنعم احمد حسين) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  40196ورقم قيد  189152محل رئيسى عن انشطة داخل قانون الستثمار
 - 2017/72تجاره الجمله والتجزئه للسيراميك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج
قانون الستثمار  - 2017/72توريد السيراميك مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  8مساكن شرق حلوان  -ب  - 8م  - 2شقة - 7
 - 186العالمية لتصنيع الشاسيهات والكابتونيه لصاحبها (محمد اشرف شحات عبدل خليل) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  40476ورقم قيد  189176محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتطريز القمشة والمفروشات الكابتونيه وتصنيع شاسيهات المراتب السوست .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القليوبية سندوه  -بجوار مسجد سليمان الفارسى -
 - 187البطل الجسور للتجارة والمقاولت لصاحبها (مشيل موريس شكرى حنين) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  40477ورقم قيد  189177محل رئيسى عن  :نشاط
داخل قانون  72لسنه - 2017تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة : .نشاط
خارج قانون  72لسنه - 2017المقاولت العامة .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  3ش عطفة المواردى  -خلوصى -
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 - 188مياس لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها (نانسى السيد عبدالحميد على عمر) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  40478ورقم قيد  189178محل رئيسى عن  -أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  .تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة  3ابراج المعادى ستار-كورنيش النيل
 - 189فرحانة ميلد ناثان غالي لصاحبها (فرحانه ميلد ناثان غالي) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-26برقم ايداع  40532ورقم قيد  189203محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  7ش محمد البنهاوي  -الخصوص -
 - 200زايد للتجارة لصاحبها (حنان محمد محمد البسيونى زايد) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  40967ورقم قيد  189298محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  6ش صقر قريش -شيراتون -
 - 201فاروق للستثمار العقارى لصاحبها (اشرف فاروق مراد موسى) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-27برقم ايداع  41003ورقم قيد  189304محل رئيسى عن الستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع
مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة
 2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  215غرب اربيل  -التجمع الخامس -
 - 202صلح الدين محمد عيد مقصوصه لصاحبها (صلح الدين محمد عيد مقصوصه) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  41004ورقم قيد  189305محل رئيسى عن تجاره
الجمله والتجزئه للملبس الجاهزه و الكسسوارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  12عباس العقاد-
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 - 190مصانع محمد عصام جاد للصناعات الغذائية لصاحبها (محمد عصام عبد السلم جاد) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  40662ورقم قيد  189236محل رئيسى عن  :انشطة
داخل قانون الستثمار  72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم المبردة والمجمدة  o .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع منتجات اللحوم المصنعة (المبردة والمجمدة)  oإقامة وتشغيل مجزر الي  oاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
اللحوم والسماك والدواجن المجمدة والخضروات والفواكهه المجمدة  o .اقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتعبئة
الزيوت النباتية من زيوت النخيل والذرة وعباد الشمس وزيت الزيتون والزيوت  oالمهدرجة والسمن  .اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوة الطحينية والطحينة  oإقامة وتشغيل مصنع لطحن البن واضافة النكهات بكافة
اشكاله وانواعه المختلفة  oإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الجبان واللبان بكافة اشكالها وانواعها  oاقامة
وتشغيل مصنع لنتاج الشربات ومركزات العصائر والنكتار  oإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الجافة
والطرية  o .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة ملح البحر و الملح المكرر ملح الكوشير والملح الصخري وملح
الهماليا الوردي  oوالملح المدخن وملح الكرفس والملح المضاف اليه نكهات لصناعات التبيلت المختلفة لكافة
الطعمة بكافة اشكالهم وانواعهم المختلفة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة السكر والرز وكافة السلع
الستهلكية والتموينية o .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطعمة المغلفة بكافة اشكالها وانواعها  oاقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع منتجات العاشة الطازجة ومنتجات العاشة المعبأة الخرى  oاقامة وانشاء مصنع للصناعات
الغذائية  oاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والبخور  o .اقامة وتشغيل صوامع حفظ
وتخزين الغلل o .إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده
 : oانشطة خارج قانون الستثمار  72اقامة وانشاء وتشغيل الميني ماركت والسوبر ماركت والهايبر ماركت o
التوكيلت التجارية  oتلتزم 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 .التوريدات العمومية  o .التصنيع لدى
الغير  oمع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة  18شارع متولي الشعراوي -
 - 191جولدن فيجن  GOLDEN VISIONلصاحبها (ابراهيم محمد مبروك السيد محمد) تاجر فرد رأس ماله
 1,000,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  40663ورقم قيد  189238محل رئيسى عن  :نشاط
داخل قانون  72لسنه - 2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع
أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .نشاط صناعة السينما
ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ,بما فى ذلك من
تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع -تجاره الجمله والتجزئه للعلف بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة : .نشاط خارج قانون  72لسنه - 2017التجارة اللكترونية .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة ع  11أ  -جنوب م.
نصر الجديدة  -قسم اول القاهرة الجديدة -
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 - 192مصانع محمد البرعي للصناعات الحديثة لصاحبها (محمد محمد عبد السلم البرعي) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  40664ورقم قيد  189239محل رئيسى عن انشطة داخل
قانون الستثمار  - 2017/72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج المسطح وزجاج البصريات بكافة اشكاله
وانواعه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع للعدسات البصرية بكافة اشكالها وانواعها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المرايا البصرية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النظارات والشنابر والنظارات الشمسية  -اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة السمعية والبصرية ومعدات البصريات وتصنيع العدسات ومستلزماتها  -اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع علب التغليف ومواد التعبئة والمناديل المنسوجة والغير منسوجة وسائل التنظيف والتلميع واكسسوارات
النظارات والعدسات بكافة اشكالها وانواعها اقامه وتشغيل وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة انشطة خارج قانون الستثمار  - 2017/72التصنيع لدى الغير  -اقامة وتنظيم المعارض فيما عدا
السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة  -التوريدات العمومية  -التوكيلت 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 .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة الغربية  18ش البحر -
 - 193هادى محمد باسم عبدالعزيز البرلسى لصاحبها (هادى محمد باسم عبدالعزيز البرلسى) تاجر فرد رأس ماله
 1,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  40773ورقم قيد  189247محل رئيسى عن إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  7ش الشيخ محمد
المهدى  -ارض الجولف  -مدينة نصر اول -
 - 194الرؤى فودز لصاحبها (احمد احمد محمود البقلى) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  40959ورقم قيد  189292محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة
المواد الغذائية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية مصنع بزاوية البقلى  -بجوار محطة قطار زاوية
البقلى  -الشهداء -
 - 195ميريان سعد موسى رزق لصاحبها (ميريان سعد موسى رزق) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-27برقم ايداع  40960ورقم قيد  189293محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  114ش محمود رخا  -عزبة رستم -
 - 196كيان لند للصناعات الغذائية لصاحبها (هدى السيد احمد عبدالهادى) تاجر فرد رأس ماله
 4,000,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  40961ورقم قيد  189294محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية من (جميع انواع الجبن والقشطة ومنتجات اللبان
والموتزريل والمش والسمن البلدى) .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم  - 787المنطقة
الصناعية بمنطقة اللف مصنع  -منطقة
الورش  -التجمع الثالث -
 - 197ترينتى  Trinityلصاحبها (ساندرا مجدى فخرى ارمانيوس) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  40963ورقم قيد  189295محل رئيسى عن  - :-انشطة قانون  - 72إنتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - :- .انشطة خارج قانون  - 72التسويق
اللكترونى عبر النترنت تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية الدور الثانى  -رقم  - 3بلوك  - 16080الحى الخامس -
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 - 198السيف للعاب الطفال لصاحبها (محمد شوقى عبدالعزيز العراقى) تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  40964ورقم قيد  189296محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
ألعاب الطفال ومستلزمات الحفلت وأعياد الميلد .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية قطعة  - 22مرحلة أولى
بورش مشروعات الشباب  -المنطقة
الصناعية الخامسة -
 - 199سلم للحلويات لصاحبها (خلدون اسماعيل سلم) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  40965ورقم قيد  189297محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للحلويات (
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية محل  13ب  -مول
السلم  -الدور الرضى -
 - 203نيو سيستم  NEW SYSTEMلصاحبها (حسين احمد حسين احمد عبد الدايم) تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  41090ورقم قيد  189307محل رئيسى عن  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  35شارع دمشق -
 - 204الدولية للبرمجيات لصاحبها (سامى كمال موسى موسى) تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  41091ورقم قيد  189308محل رئيسى عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و
التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و
تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم
الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات
النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج
و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد
الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  - 13اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت
السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه
والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء
والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64
لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها- 17 .
حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت
وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة
القاهرة  10ش عبدالعزيز فهمى -
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 - 205الفا للجهزة الطبية لصاحبها (ايمان صلح محمد اسماعيل) تاجر فرد رأس ماله  18,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  41092ورقم قيد  189309محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للجهزة
الطبية والتعويضية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة
 4ش رجب-الزيتون الغربية -
 - 206الحمد لتجارة المواد الغذائية لصاحبها (على حامد توفيق حامد) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-27برقم ايداع  41144ورقم قيد  189311محل رئيسى عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد
الغذائية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة المنوفية محل رقم
 1بالسوق التجارى بالمنطقة السكنية السابعه والعشرون -
 - 207اثلتيك ستب لتجارة الحذية والملبس والستيراد والتصدير Athletic step for trading shoes
 and clothes, import and exportلصاحبها (ريمون فاروق جرس باخوم) تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  41395ورقم قيد  189369محل رئيسى عن  :انشطة
قانون - 72تجاره الجمله والتجزئه للحذية والملبس باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده - :
انشطة خارج قانون - 72الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل
المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع افراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة عماره  148حى
النرجس-التجمع الخامس-
 - 208هاى تريد للتجارة والمقاولت لصاحبها (منى السيد سليمان السيد) تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  41397ورقم قيد  189370محل رئيسى عن - :انشطة داخل قانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- : .
انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017المقاولت العامة - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القليوبية  7ش امين الهنيدى  -متفرع من
نجيب محفوظ  -الحى - 9
 - 209مصنع الحمد لتصنيع الثاث لصاحبها (سامح محمود عزالدين نورالدين بكر) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  41398ورقم قيد  189371محل رئيسى عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  10ش احمد الخشاب من
ش السلم-عزبة العرب -
 - 210م .ج ب ن مزيكا  M . JBN Musicaلصاحبها (سليمان عطا سليمان رزق ل) تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  41400ورقم قيد  189372محل رئيسى عن  - :-انشطة
قانون  - 72نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور
العرض أو تشغيلها  ,بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع - .إنتاج المحتوى
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - :- .انشطة خارج قانون  - 72ادارة وتجهيز قاعات
الحفلت العامة والكافتيريات الثابتة وملهى الطفال  -تأجير معدات الصوت تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة  2مكرر المشروع
المريكى  -مجاورة - 7
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 - 211التوحيد لصاحبها (رجب محمود موسى رسلن) تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-28برقم ايداع  41403ورقم قيد  189373محل رئيسى عن  :نشاط داخل قانون  72لسنه
- 2017تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات واعمال الزجاج فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة: .
نشاط خارج قانون  72لسنه - 2017التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القاهرة وحده رقم  - 5عمارة رقم (  )9أ -
المجاورة التاسعة  -التجمع الول -
 - 212كنوز لتنمية الثروة الحيوانية والنتاج الداجني لصاحبها (نجلء سمير حافظ شعبان) تاجر فرد رأس ماله
 200,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  41407ورقم قيد  189374محل رئيسى عن تربية
جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة شقة رقم  - 61بالدور رقم  - 6بالعقار رقم  - 17عمارات الجبل الخضر -
 - 213ميدل إيست دافيرس أكتيفتيز  Middle East For Diverse Activitiesلصاحبها (دينا صلح
عبداللطيف المنشاوى) تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  41410ورقم قيد
 189375محل رئيسى عن  - :-انشطة قانون  - 72تجاره الجمله والتجزئه للجهزة الخاصة بأنظمة معالجة
وتحلية المياه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007 .و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربيه رقم  356لسنه  - :- 2008انشطة خارج قانون  - 72توريد الجهزة الخاصة بأنظمة معالجة وتحلية
المياه تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة القاهرة مجاورة  - 15مجموعة  - 1عمارة  - 6شقة 3
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فروع الفراد
 - 1سكاي بريدج للتجارة لصاحبها (احمد محمود عفيفي حسنين) قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 34725
ورقم قيد  137222محل فرعى عن أنشطة من داخل قانون  72لسنة  :2017تجارة الجملة والتجزئة لحديد
التسليح والسمنت ومواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
أنشطة من خارج قانون  72لسنة  :2017التوريدات العمومية مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع وحدة رقم  122عقار رقم  7بشارع وهدان قسم اول مدينة نصر
 - 2ستورم تكنولوجى Storm Technologyلصاحبها مصطفى جلل احمد عبد العليم قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37036ورقم قيد  89416محل فرعى عن ** غرض الشركة هو  1 :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 إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها
 2الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما شبة
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 3الستيراد فى كل ما هو مسموح به قانونا 4
استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية أو أحداهما استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع الراضى المستصلحة ( اقل من الف فدان ) ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضى
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  5تربية
جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم إقامة المزارع السمكية
وكذا صيد السماك  6توريد الكمبيوتر ومستلزماتة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها تلتزم المنشاة باحكام القانون  121لسنة  1982فى
شان سجل المستوردين بجهة محافظة القاهرة  60شارع الخليفة المامون  -مصر الجديدة
 - 3كايرو ليد قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37494ورقم قيد  75393محل فرعى عن غرض
الشركه اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع لمبات ليد و اجهزة الطاقة الشمسية  2التوريدات العمومية فى كل ما
هو مسموح به قانونا تجميع وتصنيع وتجهيز كشافات الليد الخارجية والصلبه و كشافات الشوارع بجميع اشكالها
وانواعها تجميع وتجهيز كشافات الليد الداخليه وتصنيع خراطيم الليد بجميع انواعها واشكالها وتجميع وتجهيز النجف
والباليك والباجورة والتوسعات بانواعها الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه انشاء وانتاج واداره وتشغيل
وصيانه محطات توليد الكهرباء والطاقه علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها اداره المناطق الصناعيه وصيانه
المرافق والمنشأت بداخلها تلتزم المنشاة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982و القانون رقم  121لسنه 1982
والقانون  118لسنه  1975بشان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه والقيد في سجل المستوردين والمصدرين مع مراعاة
أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره النشاط مع
اللتزام بافراد حسابات مستقله لكل نشاط علي جده بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان  20عمارات صقر
قريش  -محل رقم  - 9الشيراتون
 - 4لين ستيل لتوريدات و تجهيزات المطاعم ( لصاحبها فتحى خيرى عبدالتواب ) قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40555ورقم قيد  102514محل فرعى عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن تصنيع
وتجهيز
المطاعم والمطابخ الفندقية وعلى المنشاة الحصول على التراخيص اللزمة بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه
رقم  5بلوك  2منطقه  2المنطقه الصناعية الثانية  15مايو
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قيود الشركات
 - 1إختيارك للستشارات والحلول الدارية  YRSشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33710ورقم قيد  187772مركز عام عن -تأجير الوحدات الفندقية -
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات -ادارة
وتشغيل مركز صيانه (للجهزة اللكترونية والهاتف المحمول) -اعادة الهيكلة الدارية للشركات اقامة وتشغيل
مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة  38حى الملتقى العربى-شيراتون المطار -
 - 2فرات للستشارات الهندسية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33711ورقم قيد  187773مركز عام عن تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة الدور فوق الرضي  -بالعقار  - 9ش محمد مندور
 - 3ام بى واى للستثمار العقارى  MBYشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33712ورقم قيد  187774مركز عام عن الستثمار العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  63شارع محمود
الجندى -
 - 4أيه فى إى للتصالت  AVE Communicationsشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33713ورقم قيد  187775مركز عام عن -إقامة وتنظيم المعارض عدا
السياحية والمؤتمرات والحفلت العامة (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة)- .إقامة
شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنية- .التصالت وخدمات النترنت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة C21
كمبوند المعادى جاردنز-بجوار نادى الصيد -الطريق الدارى-
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 - 20ذا لوكرافت للترجمه  Z-LoCraftشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33741ورقم قيد  187800مركز عام عن  -تقديم خدمات الترجمه والتعريب  -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم  104عقار رقم  7شارع وهدان -
 - 5بلو كيف دايف  Blue Cave Diveشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33717ورقم قيد  187779مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مراكز الغوص ومارينا اليخوت
والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها - .ادارة وتملك الوحدات البحرية القائمة بالفعل والسابق حصولها علي
ترخيص  -اقامة وادارة وتشغيل مراكز اللعاب المائية والترفيهية (تزلج  -سنوركل  -جيت سكي  -ويند سيرف
 بانانا بوت)  -ادارة وتملك وتشغيل يخوت السفاري والجلس بوت والمراكب الشراعية الدارة والتسويقالسياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  -إقامة و تشغيل وإدارة
المخيمات السياحية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم الزوريب -قطعه رقم  7الكيلو  10جنوب القصير -
 - 6نوفيلتي للستشارات الهندسيه شركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33718ورقم قيد  187780مركز عام عن تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة  167عمارات البنفسج  -التسعين الشمالي  -التجمع
الول -
 - 7دار الرجان للتوريدات العمومية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33719ورقم قيد  187781مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية الدور الرضي  -شقة رقم  - 1منزل رقم - 5
طريق الباجور شبين الكوم قبلي  -كوم الضبع -
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 - 8ار ام جى للنظمة المتكاملة  RMG For Integrated Systemsشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33720ورقم قيد  187782مركز عام عن التوريدات العمومية.
توريد وصيانة الجهزة والمعدات الكهربائية والجهزة الكهروميكانيكية وأجهزة وأنظمة الصوتيات والمرئيات
ومشتملتها وأجهزة التكييف ومشتملتها .المقاولت العامة .التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام
القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 5مشروع ال  19عمارة  -الطوب الرملى
 - 9ايرس سنتر لتنمية الموارد البشرية  Iris Center for Human Resource Developmentشركة
رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33721ورقم قيد  187783مركز
عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  -اعداد الدورات التدريبية  -اقامة
وتشغيل مركز لكتشاف المواهب الفنية  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة
صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 -3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال
البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها
 -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت - 11
المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول
علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه
واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه
والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء
والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم
 64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - 16
إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها- 17 .
حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من
صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .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 القاهرة  33عمارات
ايديال  -مدينة نصر ثان -
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 - 10اليفنت ان ذا روم للدعاية والعلن  Elephant In The Room For Mediaشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33724ورقم قيد  187784مركز عام عن
الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم - 33هليوبوليس
جاردنز-الدور الثانى-شيراتون -
 - 11هيروكت لعادة تدوير المخلفات  HERO-KITشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33725ورقم قيد  187785مركز عام عن - :انشطه قانون - 72اقامة
وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات - :انشطه خارج قانون  - 72تقديم خدمات النظافة -تلتزم الشركة بأفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش احمد فخرى -
 - 12يوبيك للبرمجيات  Ubikشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33727ورقم قيد  187786مركز عام عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من
أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف
أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات
التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية - .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - .حاضنات العمال
التكنولوجية ودعم ريادة العمال - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى
محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه  28الدور السادس 4ش
الزبير بن العوام -
 - 13ياسر صلح محمود ورامي عبد العظيم ايوب شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33728ورقم قيد  187787مركز عام عن  :انشطة داخل قانون الستثمار
 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الوجبات الغذائية  :انشطة خارج قانون الستثمار  72اقامة
وتشغيل المطاعم والكفتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والوجبات الجاهزة والمشروبات " فيما عدا المطاعم
العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية" مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  - 3بالعقار رقم  - 2عمارات مصر للتعير  -المنطقة
الثانية  -شيراتون -
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 - 14بى دابليو كومبانى للتجارة  BW Companyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33735ورقم قيد  187794مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .التصنيع لدى الغير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  15ش السباق -
 - 15سايكلون للجهزة و المعدات الرياضية  CYCLONEشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33736ورقم قيد  187795مركز عام عن -تجارة و تاجير الجهزة و
المعدات الرياضية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 6ش الشهيد احمد نبيل -الزمالك-
 - 16ايه أى سيفن للستشارات المعمارية والهندسية AE Seven Architecture Engineering And
 Consultanciesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33737ورقم
قيد  187796مركز عام عن تقديم الستشارات الهندسية والمعمارية (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 التصميمات الهندسية والمعمارية .تصميم معدات السلمة واطفاء
الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق - .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى
رقم  64لسنه  2003تصميم الديكور .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها إعداد دراسات الجدوى
للمشروعات الهندسية .القيام باعمال تصميم الحدائق والطرق والميادين (لند سكيب) .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة  - 1مركز
خدمات القرنفل  -مشروع كايرو بيزنس بارك -
 - 17ثرى بيلرز للتوكيلت التجارية  Three Pillarsشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33738ورقم قيد  187797مركز عام عن التوكيلت التجارية - .تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها التوريدات
العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 51عمارة  - 5بلوك
 - 7حى الواحة -
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 - 18ويلز البريطانية لدارة وتشغيل أماكن النتظار شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33739ورقم قيد  187798مركز عام عن ادارة وتشغيل الجراجات واماكن
انتظار السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3دار مصر  -الشروق -
 - 19شركه اتحاد النيل للنشاءات  UNION NILE CONSTRUCTION UNCشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33740ورقم قيد  187799مركز عام عن -
المقاولت العامة و المتخصصة -مفاولت اعمال النشاءات  -التوريدات العمومية  -التوكيلت التجاريه- .
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  23- 18ش محمد
الفيومى -من ش الربعين -جسرالسويس  -مدينة السلم -
 - 21كراميش كيدز للملبس
 KARAMISH KIDSشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33745ورقم قيد  187801مركز عام عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة أنواعها
بناتى واولدى واطفالى .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القليوبية المصنع الكائن
بالقطعة رقم  - 176بلوك الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية (ب,ج)
 - 22إيه  -يو  -كي فور فنشيز أند ديكور للتصميم  A-U-K for Finishes and Decorشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33746ورقم قيد  187802مركز عام عن
مقاولت التشطيبات والديكور  -اعداد تصميمات الديكور يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  26ارض وزارة المالية -
التجمع الول -
 - 23كيو جى جى للتجارة العامة  QGGشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-01
برقم ايداع  33747ورقم قيد  187803مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
وعلى الخص تجارة الغذية والمشروبات (عدا الكحولية) .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة مكتب - H03الطابق الرابع  -عقار رقم  - 100شارع الميرغنى -
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 - 24كالفانى للتجارة العامة والتوريدات العمومية  Calvanyشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33748ورقم قيد  187804مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  21ش التسعين الشمالى-التجمع الخامس-
 - 25جاب ا لدارة المشروعات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33750ورقم قيد  187805مركز عام عن إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة
 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التسويق  -التوكيلت 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 ش  - 77عمارة رقم  - 44الدور الثالث  -شقة  - 6التجمع
الخامس -
 - 26سوندر جانسين إيجيبت للخضروات والفواكه المجمدة SonderJansen Egypt Frozen
 Vegetables and Fruitsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33751ورقم قيد  187806مركز عام عن -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة
الفاكهة والخضروات والمحاصيل الزراعية -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة غرفة -4شقة - 805الدور الثامن 6 -ابراج
المعمورة-برج ج-شارع المخيم الدائم سابقا-الحى
السابع -
 - 27ام ام دبليو دى اتش  M M W D Hشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33752ورقم قيد  187807مركز عام عن  -المقاولت العامه  -التوريدات العمومية  -الوساطة
التجاريه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  32حارة السقايين -
 - 28تبيان للتوريدات العمومية  Tebyanشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33753ورقم قيد  187808مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1شارع الزهور-
شقة - 24الحى الثامن -
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 - 29مالتي لين للتصميمات الهندسية  Multi Line Design Engineeringشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33754ورقم قيد  187809مركز عام عن -
تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة
زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال
الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  - .إعداد
التصميمات الهندسية - .التوريدات العمومية  -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13ش - 153
 - 30ماكس اوتو سيرفيس لتجار قطع غيار السيارات  Max Auto Serviceشركة رأس مالها
 300,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33755ورقم قيد  187810مركز عام عن
اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات وغسيل السيارات تجارة قطع غيار السيارات يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  159ش جوزيف تيتو -
 - 31سنوفي انترناشيونال  Sunovi Internationalشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33756ورقم قيد  187811مركز عام عن المقاولت العامة التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا ومنها تجارة قطع غيار السيارات تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .تقديم الخدمات اللوجيستية من التفريغ والتخليص الجمركي
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  270ج جنوب الكاديمية  -التجمع الخامس -
 - 32كليو ميك للتوريدات الهندسية  Kaleo mechشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33758ورقم قيد  187812مركز عام عن التوريدات العمومية وعلى
الخص التوريدات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ش سكة تاج العرب-السبتيه-بولق ابوالعل -
 - 33ام ايه ام للمقاولت العمومية  M A M foe Contractingشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-01برقم ايداع  33759ورقم قيد  187813مركز عام عن المقاولت العامة
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الغربية  4ش الحرية  -الدور الثالث  -بحوار مسجد المحجوب -
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 - 34كارسون ليمتد كومبانى للتجارة اللكترونية Carson Limited Company For Electronic
 Tradingشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33760ورقم قيد
 187814مركز عام عن -التجارة اللكترونية عبر النترنت- .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا- .
التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة رقم - 43عمارة رقم - 35مجمع - 123الرحاب-
 - 35تونتى وان لتجارة وتوزيع المواد الغذائية  Twentyoneشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33767ورقم قيد  187816مركز عام عن تجارة وتوزيع وتوريد المواد
الغذائية بكافة انواعها .تشغيل وإدارة محلت السوبر ماركت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل  - 35بلوك  - 5المنطقة
الحرفية التجارية  -مدينتى -
 - 36شركة محطة الدواء جروب  Drug Station Groupشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33769ورقم قيد  187817مركز عام عن • انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني)• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2ش الدكتور احمد مصطفى
النزهه الجديده -
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 - 37الراجح للتجارة  AL RAJEH FOR TRADEشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33772ورقم قيد  187819مركز عام عن نشاط داخل ق  : 72تجارة
الجملة و التجزئة للمواد الغدائيه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي
القديم أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات نشاط خارج ق : 72
التوريدات العمومية و على الخص توريد المواد الغذائيه التصدير مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ش الشافعى عبيد محور المائه بجوار بنك
مصر  -جسر السويس- -
 - 58الحسنا لتجارة الحديد بانواعه و التوريدات العمومية و المقاولت العمومية شركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33912ورقم قيد  187849مركز عام عن -
تجارة الحديد بانواعه  -التوريدات العمومية -المقاولت العامة -التطوير العقارى  -ادارة المولت التجارية -
الستثمار العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة امتداد مدينة  15مايو  -مجاورة -2منطقة  -2قطعه  -7شقة - 1الدور الرضى -
 15مايو -
 - 38مخبوزات الشروق  Sunrise Bakeryشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-01
برقم ايداع  33773ورقم قيد  187820مركز عام عن نشاط من داخل قانون  72لسنة - : 2017
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والنواشف والحلويات الشرقية والغربيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
عجائن غذائية مطبوخه ومحشوه وحلوى من عجين واغذيه منقوشه مقرمشه سناكس او فيشار وحلوة طحينيه
 تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات والمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده نشاط منخارج قانون  72لسنة  - : 2017التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المواد الغذائية  -التصنيع لدى
الغير • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة قطعه رقم - 2مركز خدمات المجاورة الولى -المنطقه الثالثه -حى العمارات -
 - 39شهبه للستصلح الزراعي شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33774ورقم قيد  187821مركز عام عن أنشطة داخل قانون الستثمار  - : 2017/ 72استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .أنشطة خارج قانون الستثمار - : 2017/ 72
إقامة وتشغيل الصوب الزراعية لزارعة الشتلت الزراعية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  2ش طه حسين  -كفر الجزار -
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 - 40كواليتى للتسويق العقارى  Qualityشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33776ورقم قيد  187822مركز عام عن التسويق العقارى  - .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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  - .القيام بأعمال الديكور والتشطيبات يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة وحدة  Bالكائنة بالشقة بالتجمع الخامس  -الحى الول  -قطعه  ( - 53داخل كبيتال مول ) -
الدور الثانى - -
 - 41مراسى دوت كوم للتسويق اللكترونى  Maraasi.Com For E-Marktingشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33777ورقم قيد  187823مركز عام عن
التسويق اللكترونى عبر النترنت .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات .تصميم وإدارة المواقع
اللكترونية .تصميم جرافيك .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة  - 7758شارع الياسمين من شارع - 9
 - 42ديونا للتجميل  Diuna Beautyشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33779ورقم قيد  187824مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل (بيوتى سنتر) دون
إجراء عمليات جراحية .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) .التوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  102ب  -الدور الول  -عقار رقم 305
 شارع شبرا - - 43لويالتى للتسويق العقارى  Loyalty real estateشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33781ورقم قيد  187825مركز عام عن التسويق العقارى  .تقديم
الستشارات فى مجال العقارات (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
القاهرة شقه - 502عماره  419عمارات البنفسج -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 44ايمن عبدالنبى مصلحى الغباشى و شريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33790ورقم قيد  187831مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
مواد التعبئة و التغليف من الكرتون و البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية بجوار البريد  -قرية
شرانيس -
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 - 45اس جى اتش اند زد ايه ايه لدارة المشروعات
 SGH AND ZAAشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع 33796
ورقم قيد  187832مركز عام عن -إدارة المشروعات (مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة 2012
بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها) -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا -التوريدات العمومية -تجارة الزيوت والشحوم -إدارة مراكز صيانة السيارات -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 القاهرة الدور  124 - 8ش عثمان بن عفان
 - 46فينومنا لتنظيم المهرجانات شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33826ورقم قيد  187835مركز عام عن  -النتاج الفني و التوزيع للفلم السينمائية و التلفزيونية و
الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و كافة العمال الفنية من (تصوير -صوت  -ميكساج
 دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )  -اعداد وتجهيز استديوهات التصوير وتأجيرهاواماكن التصوير ودور العرض (كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعي)  -ادارة وتشغيل دور
العرض السينمائي  -تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية والغنائية -نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار
استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها  ,بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع
وإنتاج وعرض وتوزيع .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 عقار رقم - 132
شارع الميرغنى -
 - 47اشرف حامد على جمعه وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  33880ورقم قيد  187838مركز عام عن  • :أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه 2017
• صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات
ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي • .أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول
البيانات • التصالت وخدمات النترنت • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال • : .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنه  • 2017الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية • .اقامة وتشغيل وادارة مركز
لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية • .إقامة وتنظيم وادارة المعارض (عدا المعارض السياحية) والمؤتمرات
والفعاليات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده • .التسويق اللكتروني
عبر النترنت .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16ش شامبليون -
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 - 343هيسبر  Hesperشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35826ورقم قيد  188209مركز عام عن تجارة وتصدير ملبس الحمل والرضاعة للسيدات - .تقديم
الستشارات الجتماعية فى مجال تربية الطفال(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 )
- .التصنيع لدى الغير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة  21الدور الرابع عمارة  - 34المنطقة السادسة  -اللوتس الجنوبية
 التجمع الخامس -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 344زونج تونج للمقاولت  ZHONG TONGشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35828ورقم قيد  188210مركز عام عن المقاولت العامة التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  45مشروع امتداد المل  -شقة - 4
 - 345بروزون للنقل  PROZONEشركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  35830ورقم قيد  188211مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
النقل البري الداخلي للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل
القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  97شارع هارون الرشيد -
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 - 48دور تو دور للدراسات الهندسية والقتصادية Door To Door For Engineering and
 Economic Studiesشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33889ورقم قيد  187839مركز عام عن  • :أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه • 2017
تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة • .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة
وتغليف المواد الغذائية • .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية بمختلف أنواعها وأجهزة التليفون
المحمول والتابلت وأجهزة الدفع اللكتروني وأجهزة الرسيفر والحاسب اللى ومكوناته ومستلزماته وتصنيع
وتجميع البوردات واللوحات الم لجميع الجهزة اللكترونية والكهربائية بمختلف أنواعها • .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع السيليكون • .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات • .استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع • .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري
الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  • 2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات ,سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم • .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم • .إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس • .إنشاء أو
إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني • .إنشاء الجامعات • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب • إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة
من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال التوصيف
والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
• أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • .تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات • .إنشاء
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها • : .أنشطة
خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  • 2017اعداد البحاث العلمية • .اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد
وتنمية وتدريب الموارد البشرية • .تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) • الستيراد والتصدير .تلتزم الشركة بأحكام القانون
رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل
بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين
المنظمة لهذا الغرض • .تقديم خدمات الترجمة والرشفة اللكترونية والتعليم عن بعد .تلتزم الشركة بأفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ش ممتاز متفرع من ش
القلعة -
 - 49ايجيكو بيزنس للستشارات  Egyco businessشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33890ورقم قيد  187840مركز عام عن تقديم الستشارات فى كافة
المجالت (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 القاهرة شقه  1الدور
الول عمارة  7بلوك  3شارع مهدى عرفه -مساكن صقر قريش -
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 - 50صروح للتشطيبات والديكور شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33892ورقم قيد  187841مركز عام عن مقاولت أعمال التشطيبات والديكور .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل - 111
الياسمين  - 8التجمع الول -
 - 51بنكو فوودز لدارة المطاعم والكافتريات  Binko Foodsشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33896ورقم قيد  187842مركز عام عن إدارة المطاعم والكافتريات.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محل رقم  - 1الدور الرضى  -عقار  - 32شارع عثمان بن عفان -
 - 575اكسترا لستيراد الجهزة واللكترونيات
 Extra for Importشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37215ورقم قيد  188517مركز عام عن  -الستيراد والتصدير 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 - .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا ,وعلى الخص تجارة وبيع وتوزيع كافة
الجهزة والمنتجات اللكترونية وكذلك البيع بالنقد والجل( .مع مراعاة القانون رقم  18لسنه  2020والذي ينص
على انه في حاله تجاوز المبالغ الممنوحة للعملء كتمويل في السنة الولى مبلغ  25مليون جنيه مصري يتوجب
على الشركة توفيق اوضعها بإضافة نشاط مقدمي التمويل الستهلكي بالنظام الساسي) - .التوريدات العمومية.
التجارة اللكترونية- .تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للجهزة الكترونية  -تقديم الستشارات والدعم الفنى (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال وكذا الستشارات المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحتة التنفيذية) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم - 145
مبنى  - 140مجمع البنوك  -الدور الول  -التجمع الخامس
 - 576معادي داينرز لدارة المطاعم شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37217ورقم قيد  188518مركز عام عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  17ش - 213
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 - 52أليمنتو للصناعات الدوائية  Alimento for pharmaceutical industriesشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33902ورقم قيد  187843مركز عام عن
انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات والمستحضرات الدوائية و المستلزمات
و الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب
الطبية و مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و العلف السائلة و
البودرات و البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات
المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير * التوريدات العمومية * .حق استغلل العلمات التجارية )
الفرنشايز( * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية * تجارة وتوزيع الدوية والمكملت
الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها * اعداد الدراسات والبحاث العلمية * التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت
والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن
الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير* .
الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية * .تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )
عدا الستعلم الئتماني( * .التعليم عن بعد * .إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة
 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها( * .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة
والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير * .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  42عمارات صقر قريش-مساكن شيراتون -
 - 53فورشن للستثمار السياحي شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33904ورقم قيد  187844مركز عام عن اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او
تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف
اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز
الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها - .السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى
المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية ,وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق
مع الوزير المختص بالسياحة - .السياحة البيئية ,وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور
والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة  .أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها
عن ثلثه نجوم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 1بالدور الرضي  -عمارة رقم  34ش ابن قتيبه -
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 - 54فليباي لخدمات النقل  Flyby for Transportation Servicesشركة رأس مالها 60,000.000
قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33906ورقم قيد  187845مركز عام عن  -النقل البرى
الداخلي للبضائع  -تقديم الخدمات اللوجيستية من تفريغ وتوزيع البضائع والشحن البحري والجوي .ول يتم
مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد
القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  3/3ش المدينة المنورة  -المعادي الجديدة -
 - 55ايفنتر لتسويق وإدارة الفنادق  Eventer for Hotels Marketing and Managementشركة
رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33908ورقم قيد  187846مركز
عام عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
إقامة وتنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامة (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل
معرض على حدة) - .التسويق اللكتروني عبر النترنت تقديم خدمات رجال العمال (فاكس  -تصوير
مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون)  -إعادة الهيكلة الدارية للشركات  -اقامة وتشغيل مركز اتصالت لتقديم
خدمات الكول سنتر  -الوساطة في إنهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية اقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  19ب عمارات العبور  -صلح سالم -
 - 56مطرح لدارة الصول العقارية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33910ورقم قيد  187847مركز عام عن ادارة الصول العقارية ايجار واستئجار وتملك الوحدات
السكنية والدارية والفندقية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  92شارع حافظ بدوي  -الحي السابع -
 - 57تقسيم للتعبئة والتوزيع شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33911ورقم قيد  187848مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع للتعبئة والتغليف .التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .التصدير والتوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  -4/2الدور الثانى  -مول الموناليزا  -القطعة رقم
 - 99مركز المدينة  -منطقة البنوك -التجمع الخامس -
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 - 59اى سى او للنشاءات  E c o Constructionشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33913ورقم قيد  187850مركز عام عن  -المقاولت العامه والمتكامله
والمتخصصه  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  16ش توت  5تقسيم اللسلكى -
 - 60البافلي للمقاولت العامة شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33914ورقم قيد  187851مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التوكيلت 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 قطعة  - 630ش  - 15من ش الخمسين -
 - 61ريد بلنت للبناء والعمارة  Red Planet Building and Architectureشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33916ورقم قيد  187852مركز عام عن
المقاولت العامة ومقاولت التشييد والبناء - .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - .التصدير- .
اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16ش احمد لطفى  -النزهه الجديده -
 - 62المشد للمقاولت شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع 33918
ورقم قيد  187853مركز عام عن  -المقاولت العامة - .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  50ش عبدا بن
طاهر متفرع من مكرم عبيد  -اول -
 - 63لوزانا الشام للطعمة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33919ورقم قيد  187854مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السورية الثابتة يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  20عمارات المروة  -شارع احمد تيسير -
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 - 64ستيل اند ستون للبناء اس  .اس  .بى  Steel and Stone building S.S.bشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33921ورقم قيد  187855مركز عام عن -
المقاولت العامه  -التوريدات العمومية  -مقاولت اعمال الديكورات والتشطيبات تقديم الستشارات الهندسيه (
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 القاهرة  132عمارات النرجس -التجمع
الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 65آخو جروب للتجارة والتوريدات أسامه الشباسي شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33924ورقم قيد  187856مركز عام عن تجارة قطع غيار السيارات بكافة
انواعها التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24شارع
الدكتور ابراهيم ناجي متفرع من شارع شبرا -
 - 66فاميلى ميديكال للجهزة الطبية  Family Medicalشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33925ورقم قيد  187857مركز عام عن تجارة الجهزة والمستلزمات
الطبية فيما عدا الدوية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5شارع  - 500متفرع من شارع الجزائر  -المعادى الجديدة
 - 67جوده جرينز للستثمار الزراعى  Gouda Greens For Agriculture Investmentشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33926ورقم قيد  187858مركز عام عن
  -انشطة قانون  - : 72استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية  - .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية - .تجارة الجملة والتجزئة لنظمة
الزراعة المائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه
مصر العربيه رقم  356لسنه  - 2008اقامة وتشغيل الصوب الزراعية باستخدام انظمة الزراعة المائية
بأنواعها والنظمة الخاصة باستنبات الشعير  -توريد وتركيب أنظمة الزراعة المائية  -تربية دودة القز لنتاج
الحرير الطبيعى تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية شارع الجمهورية  -عقار رقم  - 45الدور الرضى -
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 - 68ناتوركس فارما للمكملت الغذائية  Naturex Pharmaشركة رأس مالها  23,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33927ورقم قيد  187859مركز عام عن * التصنيع لدى الغير وتجاره
وتوزيع كافه الدويه والمكملت الغذائيه والمواد الغذائيه والمواد الخام وكافه المستحضرات الطبيه
ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والعشاب الطبيه والعطور ومنتجات العنايه بالبشره والشعر
والصابون ومعجون السنان والشامبو وزيوت الشعر المختلفه وصبغات الشعر والكريمات والمناديل المعطره
والمبلله بكافه انواعها واللقاحات والمصال والفوارات ومستلزمات المزارع واضافات العلف والمبيدات
الزراعيه والمستحضرات البيطريه وتسجيل ما سبق لدى الجهات المختصه * شراء وبيع وتوريد كافه المعدات
واللت والجهزه الخاصه بالتجهيزات الطبيه ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبيه والعيادات ومراكز
العلج الطبيعى والجهزه التعويضيه وتجهيزات الصيدليات * التصدير * التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض * التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا * التوريدات
العموميه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  4شارع انور المفتى  -عباس العقاد -
 - 69بيتر سليمان داود وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33928ورقم قيد  187860مركز عام عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه • : 2017
الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
 .الجمهورية رقم  356لسنة  • 2008أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  • : 2017التسويق
العقارى .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  492البنفسج عمارات  -التجمع الول -
 - 70ترافيهولك  TRAVIHOLICشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33929ورقم قيد  187861مركز عام عن -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والشقق الفندقية والقرى
السياحية - .إقامة و تنظيم المعارض (عدا المعارض السياحية) و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -التسويق اللكتروني  -تقديم خدمات رجال العمال من (فاكس-
تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر )  --اعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط- .إقامة و تشغيل و إدارة
مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية- .إقامة و تشغيل مراكز التصالت (الكول سنتر)  -الوساطة
في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية و السفارات و القنصليات مع مراعاه القرار الوزارى
رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  19ب  -عمارات العبور  -صلح سالم -
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 - 71دنتول  DENTOLAAشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33931ورقم قيد  187862مركز عام عن صيانة وتجارة وتوريد الجهزة والدوات الطبية وقطع الغيار
الخاصة بهم .بيع البرامج والتطبيقات اللكترونية .تجهيز العيادات الطبية .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات .تأجير المعدات الطبية (فيما عدا التأجير التمويلى) .الدعاية والعلن
بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .إعداد وتنظيم الدورات التدريبية .مقاولت فرش وتجهيز معامل
السنان .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة  - 2الدور الرضى  -فيل  - 457جنوب الكاديمية أ  -التجمع الول -
 - 72نطاق للتسويق العقارى  NETAQ Real Estate Marketingشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33944ورقم قيد  187864مركز عام عن التسويق العقارى.
التصدير .التوريدات العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الول -
مول بيرل  -شارع الجامعة المريكية  -التجمع الخامس -
 - 73شواية السمك لدارة المطاعم شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33945ورقم قيد  187865مركز عام عن -بيع المنتجات البحرية والسماك الطازجة والمجمدة والمملحة
والمدخنة ومشتقاتها- .ادارة المطاعم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل - C7بالسوق الشرقى-بمدينة الرحاب-
 - 74بكر السيد محمد محمد عيسى وشركائه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-01
برقم ايداع  33984ورقم قيد  187866مركز عام عن انشاء او اداره او تشغيل المدارس مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الوحدة العقارية  - 1152كفر أيوب سليمان
 - 75الحلول المتقدمه للتطوير العمرانى
 Advanced Solutionsشركة رأس مالها  35,000,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 33985ورقم قيد  187867مركز عام عن  -التطوير العقارى -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر- .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من
طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة الدور الول  -شقه -3ش عبد المنعم رياض
 273 -المنطقه السياحيه السادسه
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 - 104وندرز للستثمار التجاري  Wondersشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  34188ورقم قيد  187900مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -التصدير  -تجارة مستحضرات ومستلزماتالتجميل  -تصنيع مستحضرات ومستلزمات التجميل لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  23شمس الدين الذهبي  -ارض
الجولف -
 - 76هنجرى ترك للمنشات السياحية  HUNGRY TURKشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  33998ورقم قيد  187868مركز عام عن  -اقامة و تشغيل و ادارة
المطاعم و الكافتريات لتقديم الماكولت و المشروبات (عدا الكحولية) -توريد الوجبات الغذائية -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية -ادارة المشروعات -ادارة الفنادق والموتيلت
والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى -مول ليفن
سكوير  -القطعه رقم  3بالتجمع الول -
 - 77واى ايه ام اتش لدارة المطاعم و الكافتيريات
 Y A M Hشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  34003ورقم قيد
 187869مركز عام عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(
عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  -التوريدات العمومية و على الخص توريد المواد
الغذائية و توريد مستلزمات و تجهيزات الكافيهات و المطاعم و الفنادق و المنشأت السياحية 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  41ش الحرية  -مصر الجديدة -شقه
802
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 - 78بيريهان سليمان لداره المشروعات شركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى 2022-06-01
برقم ايداع  34004ورقم قيد  187870مركز عام عن -الستثمار العقارى - .اداره المشروعات .
التطوير العقارى اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية  - .إقامة القرى السياحية والفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية
وتجارية و ثقافية -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا
الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى -المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة -اعداد
التصميمات الهندسية- .اعمال التشطيبات و الديكور -تجاره مواد البناء و الملبس -إنشاء أو إدارة أو تشغيل
المدارس- .إنشاء الجامعات - .أقامه و تشغيل مصنع لتعبئه و تغليف الفاكهة و الخضراوات و العلف و
السماد -تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر- .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه -
التوريدات العموميه -الستيراد و التصدير 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
وذلك دون
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  2ش 17
 - 79اللمسة الفضية للبرمجيات والتجارة اللكترونية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-01برقم ايداع  34010ورقم قيد  187871مركز عام عن نشاط داخل قانون  72لسنه
- :2017أعمال 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 الحاسباتوبالوسائل اللكترونية- .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد
الحصول على ترخيص من الجهات المعنية -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل
تكنولوجيا المعلومات- .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها .نشاط خارج قانون  72لسنه - :2017التجارة اللكترونية عبر النترنت -تصميم
وإدارة المواقع اللكترونية -تصميم وإدارة تطبيقات الهاتف المحمول مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة
القاهرة قطعة  - 9083الحى الثامن
 - 80انتجراتيد بيتش للستثمار العقارى شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  34082ورقم قيد  187873مركز عام عن -الستثمار العقارى .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة  15ش عبدالحميد بدوى  -امام بوابة  - 2نادى الشمس
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 - 81اس ار تى للمقاولت العامة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 34157ورقم قيد  187875مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  1ش المعدسة -
 - 82كانفا ايجيبت لتوريد وبيع المنتجات القماشية الحذية والشنط  Canva Egyptشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34158ورقم قيد  187876مركز عام عن
توريد وبيع المنتجات القماشية أحذية وشنط يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 8ش عبدالمنعم الحسيني  -ش خضر التوني -
 - 83إيجى أى بى للستشارات  EGIPشركة رأس مالها  220,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  34159ورقم قيد  187877مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة  6شارع النبوى المهندس  -حى السفارات -
 - 84كى اس ار الكسار جروب  KSR Elkasar Groupشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34160ورقم قيد  187878مركز عام عن -انشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  : 2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .إقامة
المزارع السمكية .الهندسه الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية- .انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنة  : 2017إدارة المشروعات - .مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة
الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها .المقاولت العامة - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي
مستقل لكل نشاط على حدة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24ش على امين  -امتداد مصطفى النحاس -
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 - 85هاندتوبيا  Handtopiaشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 34161ورقم قيد  187879مركز عام عن تجارة وتوزيع المشغولت اليدوية والتراثية والفنية ومواد
الديكور والكسسوارات من العمال الخشبية والمعدنية والزخرفية والزجاجية والكروشيه والفخارية
والمنسوجات  -التوريدات العمومية  -التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض - .التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض فيما عدا
السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب
وتنمية الموارد البشرية التصنيع لدى الغير  -التصدير ادارة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او
رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها مع مراعاه القرار الوزارى رقم
 300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  171ش التحرير  -من ميدان
التحرير  -وسط البلد - -
 - 103ايميرالد ايليجانت للخدمات العقارية شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  34186ورقم قيد  187899مركز عام عن الستثمار العقارى والتطوير العقارى  .التجارة العامة
فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر منطقة النتركونتيننتال-امام الكومباوند اليطالى -
 - 86اجرينا للتجارة العامة والتوكيلت التجارية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34162ورقم قيد  187880مركز عام عن -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة
وتغليف المواد الغذائية- .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة .
- 2008تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريةول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض- .التوريدات العمومية- .اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع البسكويت- .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المكرونة- .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة المنوفية عقار رقم -5شارع بنك مصر من شارع جمال عبدالناصر -
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 - 89ميديا انتربرايز اجينسى  Media Enterprise Agencyشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34166ورقم قيد  187884مركز عام عن -إقامة وتنظيم المعارض عدا
السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة)- .التوكيلت 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  17د تقسيم اللسلكى -
 - 90اكويتابل ديلز للتصدير  Equitable Deals Exportشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34167ورقم قيد  187885مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  181شارع الترعة البولقية -
 - 111إيجى أى بى للستثمار التجارى  EGIBشركة رأس مالها  220,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34199ورقم قيد  187907مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا - .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الول  6 -ش النبوى المهندس  -حى
السفارات -
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 - 87أى جايت للمحتوى الرقمي  Egate Technologyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34163ورقم قيد  187881مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .التجارة اللكترونية عبر النترنت النقل البري
للبضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب (الداخلي  /الدولي) أو النقل
البري للبضائع (الداخلي  /الدولي) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل
الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و
اجراءات الترخيص بها التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول
البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره
وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من
اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع
مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- 18 .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني  -فيل  - 86النرجس  - 3التجمع
الخامس -
 - 88اللؤلؤة للمياة المعدنية والعصائر والمأكولت شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34164ورقم قيد  187882مركز عام عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المواد الغذائية والعصائر وتعبئة وتغليف المياه الطبيعية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  11شارع الجبرتى-منشية البكرى-متفرع من
شارع الخليفة المأمون-شقة - 19الدور السابع-
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 - 91هونج تو المحدودة للمقاولت  HONG TU CONTRACTING . LTDشركة رأس مالها
 1,080,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34168ورقم قيد  187886مركز عام عن
المقاولت العامة بما في ذلك مقاولت بناء المساكن والتشطيبات واعمال الهدم وتركيب السقالت الحديدية
والخشبية ومقاولت تبطين الترع والمصارف والمجاري المائية واعمال الخرسانة واعمال السباكة والعمال
الكهربائية واعمال رصف الطرق واعمال العزل الحراري واعمال معالجة مشكلت الحتباس الحراري
ومقاولت بناء المرافق الرياضية وتركيب انابيب الضغط وتوصيلها وتجديدها وصيانتها ومقاولت اعمال
السلمة والحماية من الحريق واعمال الديكور وتركيب قضبان السكك الحديدية واعمال بناء الجسور وتركيب
المعدات وصيانتها مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003تقديم الستشارات الفنية
والهندسية (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 البحاث العلمية
والدراسات الخاصة بطبيعة الرض والحجار والتربة استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  23أ عمارات الستثمار -
 - 92فرج بدر للمقاولت والستيراد والتصدير كيه بى زد  Farag Badr KBZشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34170ورقم قيد  187887مركز عام عن
المقاولت العامة .الستيراد والتصدير - .تلتزم الشركة 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 .توريد وتركيب
الرخام والجرانيت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 3عمارة  - 68عمارات الشركة السعودية  -المعادى الجديدة -
 - 93كانديان سولو بيزنس لدراسات الجدوى  Canadian Solo Bussinessشركة رأس مالها
 200,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34173ورقم قيد  187889مركز عام عن -
إعاداد الدراسات المالية والقتصادية - .تقديم الستشارات المالية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية )  - .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -تجارة مستحضرات التجميل يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  10ش النيل بدراوي  -كورنيش النيل -
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 - 94لروزا للكافيهات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع 34174
ورقم قيد  187890مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 18
 20- 19ش احمد تيسير-منطقة المطاعم المفتوحه(رافال بارك) -دار القوات الجوية- - 95مطر والقبانى للصناعة والتجارة (إم كى ) ( )MKشركة رأس مالها  30,000,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34175ورقم قيد  187891مركز عام عن  - -انشطة قانون  - : 72اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والمعدنى بكافة انواعهم وتنجيد الثاث  -تجارة الجملة والتجزئة للثاث
بكافة انواعه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه
مصر العربيه رقم  356لسنه  - - 2008انشطة خارج قانون  - : 72توزيع الثاث بكافة انواعه  -الستيراد
و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الول من المبنى الكائن على قطعتى الرض رقمى  383و - 385
بالقطاع الثالث -
مركز مدينة القاهره الجديدة  -التجمع الخامس -
 - 96اكس بورت للستثمار التجارى  X portشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  34176ورقم قيد  187892مركز عام عن التوريدات العمومية التصدير التجارة العامة
فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة Tفى قطعه ( 53بداخل كابيتال مول)  -الدور الثانى  -خلف
المحكمة  -التجمع الخامس-
 - 97روبوستا للتجارة العامة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 34177ورقم قيد  187893مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد البن والمواد الغذائية والمشروبات الساخنة (فيما عدا
الكحولية) - .عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش - .اقامة وتشغيل وادارة الكافيتريات
الثابتة لتقديم المشروبات الساخنة(عدا الكحولية) .اقامة وتشغيل مصنع لطحن البن .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  7شارع التعاون
 -رمسيس -
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 - 98محمد صابر للمقاولت والتسويق العقاري  Mohammed Saberشركة رأس مالها 20,000.000
قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34178ورقم قيد  187894مركز عام عن المقاولت العامة
والمتخصصة والمتكاملة التسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24ش الشهيد مصطفى رياض  -المنطقة الولى -
 - 99أبيض وأسود لمستحضرات التجميل  bianco e neroشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34179ورقم قيد  187895مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار
 - : 2017/ 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات
التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72اعمال
الديكورات  -ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل  - 82النرجس  - 1التجمع الخامس -
 - 100اورانس اورجنيزيشن للتدريب AWARENESS ORGANIZATION FOR TRAINING
شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34182ورقم قيد 187896
مركز عام عن -اقامة و تشغيل مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية- .اعداد الدورات التدريبية -
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 ) - .تاهيل الشركات
للحصول على شهادات الجودة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 106الدور الثانى  -عمارات التوفيقية -
 - 101اي ار جي للتطوير العقاري  ARG DEVELOPMENTشركة رأس مالها 10,000,000.000
قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34183ورقم قيد  187897مركز عام عن الستثمار والتطوير
العقارى  - .انشاء وادارة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية والمولت التجارية  - .شراء وبيع وتاجير
وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه
المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها
او استغللها لحسابها او لحساب الغير التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة قطعة  - 108المجاورة الولى  -الحي الول شرق -
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 - 102رافال للمراكز التجارية  RAFALشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  34184ورقم قيد  187898مركز عام عن نشاط قانون  72لسنة  - : 2017الستثمار العقارى
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  - 2008اقامة وتشغيل المراكز التجارية نشاط خارج قانون  72لسنة  - : 2017التسويق العقاري
مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 2عمارة
 - 298البنفسج عمارات  -التجمع الول -
 - 105سول واي لعمال البناء  Soul Way Constructionشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34192ورقم قيد  187901مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة  -مقاولت اعمال التشييد والبناء الهيكلة الدارية والفنية للشركات  -إدارة المشروعات مع مراعاه
القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مواد البناء الحديث  -توريد الجهزة اللكترونية
للمنشات من الداخل فقط من (كاميرات المراقبة  -اجهزه النذار  -البوابات اللكترونية) والصيانة المتنقلة لما
سبق - .توريد معدات السلمه واطفاء الحريق والجهزة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق .مع مراعاة
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية اقامة وتشغيل وادارة معاهد التعليم الفني
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  634ش حسن فتحي  -منطقة النرجس عمارات  -شقة رقم  - 1بالدور الرضي  -التجمع
الخامس -
 - 106الراشدون للحلول الهندسية ALRASHEDON FOR ENGINEERING SOLUTIONS
شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34194ورقم قيد 187902
مركز عام عن -المقاولت المتخصصة -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التصدير -تقديم
الستشارات الهندسية(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية) -اقامه وتنظيم المزادات -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  35شارع رجب هاشم-التبين -
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 - 107وادى الزوريب  Wadi ALZorib Companyشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34195ورقم قيد  187903مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المخيمات
السياحية  -اقامة وتشغيل مراكز الغوص ومارينا اليخوت والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها - .ادارة وتملك
الوحدات البحرية القائمة بالفعل والسابق الحصول علي تراخيص  -اقامة وادارة وتشغيل مراكز اللعاب المائية
والترفيهية (تزلج  -سنوركل  -جيت سكي  -ويند سيرف  -بانانا بوت)  -ادارة وتملك وتشغيل يخوت السفاري
والجلس بوت والمراكب الشراعية الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى
السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها تنظيم الحفلت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم الزوريب  -قطعة
رقم  - 7الكيلو  10جنوب القصير -
 - 108ايطالينو كو للستثمار التجارى  Italiaano Coشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34196ورقم قيد  187904مركز عام عن  -ادارة وتشغيل المطاعم
والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.
ادارة وتشغيل الفنادق (الثابتة) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة اوالمرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية .مع مراعاة القرار الوزاري رقم
 300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها  -التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا - .التوريدات العمومية - .التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم
 120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها
إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين
المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  15أ الحى السويسرى -
 - 109اشترى للحلول التكنولوجية  Eshteriشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  34197ورقم قيد  187905مركز عام عن التسويق اللكترونى عبر النترنت .تصميم
وإنشاء المواقع اللكترونية والتطبيقات .إدارة المواقع اللكترونية .تقديم الستشارات التسويقية وفى مجال
تكنولوجيا المعلومات (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 القاهرة شقة كائنة بالعقار
المقام على قطعة الرض رقم  - 7518منطقة س  -الدور الول -
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 - 110كلودز ستارز للمحتوى اللكترونى  CLOUDZ STARSشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-02برقم ايداع  34198ورقم قيد  187906مركز عام عن • أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  • .إنتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  • .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  • .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • تنفيذ و ادارة شبكات
نقل و تداول البيانات • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات • إنشاء
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها • .حاضنات
العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  95أ ش عبدالعزيز ال سعود-المنيل -
 - 112هورس أرينا  HORSE ARENAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  34201ورقم قيد  187908مركز عام عن تربية جميع انواع الخيول يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة قطعه  16منطقة  1004حى - 10التجمع الول - -
 - 113الشركة العصرية لمشروعات الطفال الترفيهية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34202ورقم قيد  187909مركز عام عن إقامة وإنشاء وإدارة
المشروعات الترفيهية للطفال  )Kids Area(.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم  - 5منتجع زيزينيا -
التجمع الخامس -
 - 114لطفى سعيد للتجارة العامة  Lotfy Said General Tradingشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34203ورقم قيد  187910مركز عام عن التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .تجارة المواد الغذائية .تقديم خدمات الدفع اللكترونى .تجارة
اللكسسوارات والدوات المكتبية .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  1ش محمد المنجد  -عزبة انور  -بهتيم -
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 - 115ايزاد للستثمار وإدارة المشروعات شركة رأس مالها  90,000,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  34204ورقم قيد  187911مركز عام عن إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى
رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تخطيط
واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .الستثمار العقارى .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5شارع حسن
صادق -
 - 116راميسكو للمقاولت  Ramisco Contractingشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34212ورقم قيد  187919مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة التوريدات العمومية  -اعداد التصميمات الهندسية  -مقاولت أعمال الديكور يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة فيل  26ارض وزارة المالية  -التجمع الول -
 - 117باليرمو لدارة المطاعم  Palermo For Restaurant Managementشركة رأس مالها
 35,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34213ورقم قيد  187920مركز عام عن اقامة
وتشغيل وادارة المطاعم السياحية الثابتة عرض منوعات موسيقية وغنائية ودى جى ومصنفات سمعية وبصرية
عن طريق الدش والبروجكتور و D.V.Dو- V.C.Dاقامة وتجهيز حفلت عامة موسيقية وغنائية داخلية
وخارجية بكافة مشتملتها والشراف عليها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مطعم رقم -1العقار رقم - 85شارع - 9
 - 118ايجى مودرنترانس للمقاولت والمشروعات  EGY MODERNTRANSشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34214ورقم قيد  187921مركز عام عن
التوريدات العمومية المقاولت العامة إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم - 127
حى -4/3التجمع الخامس -

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

Page 78 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 119اكسكلوسف ايجيبت للستثمار التجارى  Exclusive Egypt For Tradeشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34217ورقم قيد  187922مركز عام عن -
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -تأجير السيارات (فيما عد السياحى
والليموزين)  -التوكيلت التجاريه * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -التصدير
الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم
 300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  -المقاولت
العمويمه  -السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و
اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  7عمارات اول مايو -طريق النصر -
 - 120اى ام ايه سوليوشنز لتقنية المعلومات مصر
 IME SOLUTIONS EGYPTشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  34318ورقم قيد  187923مركز عام عن -اعمال مقاولت تمديد شبكات الحاسب اللى- .تقديم
خدمات الحاسب اللى من انشاء وتصميم وإدارة النظم التطبيقية وقواعد البيانات- .توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة مراكز الحاسبات اللية وأجهزة التصالت والجهزة اللكترونية وأنظمة الحاسب اللى- .تسويق وبيع
برامج وتطبيقات الحاسب اللى -مقاولت العمال اللكترونية -تقديم الستشارات والختبارات في مجال
النظمة والجهزة والبرامج اللكترونية- .تسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا- .إنشاء وإدارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  16شارع بيروت -
هليوبوليس
 - 121العروبة إيجيبت لدارة الصول العقارية
 Orouba Egypt Realestate Assets Managementشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34370ورقم قيد  187925مركز عام عن التسويق العقارى اداره
الصول العقاريه 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 قطعه -41
منطقه  -7حى زهره اللوتس -القاهره الجديده
 - 122جريت لستشارات الموارد البشرية و تنمية المهارات GRIT FOR HR CONSULTATIONS
 &SKILLS DEVELOPMENTشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  34379ورقم قيد  187927مركز عام عن -تقديم الستشارات فى مجال الموارد البشرية و تنمية
المهارات  -اعداد الدورات التدريبية -اقامة و تشغيل وادارة مركز لعداد و تطوير و تنمية و تدريب الموارد
البشرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  17ش - 210دجلة المعادى -
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 - 123مينا مجدى عجيب وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 34380ورقم قيد  187928مركز عام عن  - :-انشطة قانون  - 72تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر  .العربيه رقم 356
لسنه  - 2008المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج
والرسوم الصناعية - :- .انشطة خارج قانون  - 72التوريدات العمومية  -المقاولت العامة تلتزم الشركة
بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة الدور الرضى  -شقة رقم 4
 213ب  -المجاورة الثانية  -التجمع الول - - 124نورالدين اكرم العسلى وشريكه شركة رأس مالها  800,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  34381ورقم قيد  187929مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة العقار رقم - 100الدور الرابع-شارع انابيب البترول -
 - 125فولذ كونستركشن للمقاولت العامة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  34382ورقم قيد  187930مركز عام عن -المقاولت العامة -التوريدات العمومية -ادارة
المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و
اجراءات الترخيص بها -اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16شارع مصطفى صفوت -
 - 126إن -تيج للتجارة اللكترونية  IN -TEG FOR ELECTRONIC TRADINGشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34383ورقم قيد  187931مركز عام عن -
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية -التجارة اللكترونية  -تصميم و
صيانه و تطوير البرامج اللكترونية بمختلف انواعها  -تصميم و تطوير تطبيقات الهاتف المحمول -ادارة
المواقع اللكترونية -إنتاج البرامج والتطبيقات اللكترونية  -إنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى مبنى رقم  - 36هليوبوليس جاردنز -شيراتون-
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 - 127ميرور ميديا لتكنولوجيا المعلومات  Mirror Media Information Technologyشركة رأس
مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34385ورقم قيد  187932مركز عام
عن انشطة قانون  72لسنة  - 2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم
الحاسبات بمختلف أنواعها  - .المشروعات التى 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 انشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017تصميم وإدارة المواقع اللكترونية  -التسويق
اللكتروني عبر النترنت  -تقديم الستشارات في مجال العلقات العامة (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق
الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  -الدعايه و العلن بكافة
الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  9سكن مصر  -مسلسل  - 12التجمع الثالث -
 - 128بيزنس برين للتسويق اللكترونى  Business Brainشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34386ورقم قيد  187933مركز عام عن تقديم الستشارات فى مجالت
الدارة والمجالت التسويقيه (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة
زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال
الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  - .اعداد
دراسات الجدوى للمشروعات  -التسويق اللكترونى عبر النترنت إدارة المشروعات مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
تأهيل الشركات للحصول على شهادة الجوده  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات
العمومية  -التصدير  -صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و
تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عماره  26شقه - 1البنفسج - 3التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 129بتر فلى بى ايه للستثمار العقارى  BUTTER FLY BA FOR REAL ESTATEشركة رأس
مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34387ورقم قيد  187934مركز عام عن
الستثمار العقارى - .شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و التجارية -القيام باعمالالديكورات و التشطيبات للوحدات السكنية و التجارية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  48ش احمد زكى -
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 - 130حياة ذكية  Smart Lifeشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 34388ورقم قيد  187935مركز عام عن -تصدير وصيانة اجهزة التصال والشبكات ولوازمها -
التوريدات العمومية -القيام باعمال الترجمة -صيانة الجهزة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب بالدور الول -العقار رقم
-3شارع محمد لبيب عطيه-حلمية الزيتون -
 - 131أيه تو أيه جروب للستثمار التجارى  A2A Group For Commercial investmentشركة
رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34389ورقم قيد 187936
مركز عام عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -التوريدات العمومية  -تجارة الزيوت والشحوم
البتروليه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة غرفه بشقه رقم  12برج النور شارع الهدايه -حى السفارات -
 - 132كات كونسلت  CAAT CONSULTشركة رأس مالها  24,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  34390ورقم قيد  187937مركز عام عن تقديم الستشارات الدارية و الفنية (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) - .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 التصدير و التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمالالوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض - .المقاولت
العامة -ادارة المشروعات -اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية .مع مراعاه
القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ميدان طلعت حرب -وسط البلد -
 - 133ميتل للمصاعد والسللم الكهربائية  Mettle For Elevators And Escalatorsشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34391ورقم قيد  187938مركز عام عن
توريد وتركيب المصاعد والسللم الكهربائية وصيانتهم وتوريد وتركيب قطع الغيار الخاصة بهم يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة شقة  - 1شارع الشهيد سيد زكريا  -عمارة  5ه  -مربع  - 1179شيراتون المطار -
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 - 134كوزينج هاوس للتجارة  Cozying House Tradingشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34392ورقم قيد  187939مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .تجارة وتوريد الجهزة المنزلية والكهربائية .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة  - 3بلوك
 - 1شارع كريم غبور  -مدينة امنحتب الجديدة  -تقسيم ايزيس -
 - 135العروبه ايجيبت للتشييد و اداره المشروعات
 Orouba Egypt For Construction And Project Managementشركة رأس مالها
 1,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34431ورقم قيد  187942مركز عام عن
الستثمار العقارى اعمال التشييد و البناء اداره المشروعات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة القاهرة الدور الول  -قطعه  -41منطقه  -7حى زهره اللوتس
 - 136انوفيشن سيرفيسز للخدمات التجارية
 INNOVATION SERVICESشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 34448ورقم قيد  187944مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -تقديم
الخدمات الستشارية (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة  - AS02مبنى A
 ووتر واى  - A22المستثمرين الشمالية - 137لورنز ايجيبت للعلمات التجارية و التوزيع LORENZ EGYPT FOR BRANDS AND
 DISTRIBUTIONشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 34456ورقم قيد  187945مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية -تجارة و توريد و التصنيع لدى الغير لجميع انواع الفول السودانى و المكسرات بجميع
انواعه و الشيبسى و الحلويات و السناكس بكافه انواعه و اشكاله سواء كان تام الصنع او الغير مصنع -
التصدير  -استغلل العلمات التجارية (الفرانشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  7تقسيم المحافظة  -الدور الول  -ش
الخمسين -زهراء المعادى -امام مساكن بيتشو -
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 - 138باندا لقطع غيار الموتوسيكلت
 PANDA MOTORCYCLE SPARE PARTS COMPANYشركة رأس مالها
 1,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34460ورقم قيد  187946مركز عام عن
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار الموتوسيكلت ومسبوكات المنيوم .وذلك دون الخلل بأحكامالقوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية المصنع الكائن
بالقطعة رقم ( - )87المنطقة الصناعية ()A4
 - 139سوهوز لنتاج وتعبئة وتغليف المواد الغذائية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34466ورقم قيد  187947مركز عام عن -انتاج وتعبئة وتغليف المواد
الغذائية لدى الغير .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الشرقية قرية التلين بجوار
كوبرى التلين
 - 140كيشنج للمنتجات الحيوية  -مصر  )Kexing Biopharm )Egyptشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34467ورقم قيد  187948مركز عام عن  -تسجيل الدوية
البشرية والمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والجهزة الطبية لدى الجهات المختصة  -التصنيع لدى الغير
تقديم الستشارات الفنية والعلمية في مجال الدوية (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 القاهرة شقة  - 53عمارة  57شرق الوتوستراد  -صقر قريش -
 - 141كيرفال للصناعات الدوائية  Careval for Pharmaceutical Industriesشركة رأس مالها
 10,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34468ورقم قيد  187949مركز عام
عن  -التجارة والتوزيع والتسويق والتسجيل لدى الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطريه والمكملت الغذائية
والغذية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والدوات الطبية بالمعامل
والمستشفيات وتصنيع ما سبق لدى الغير  -التوكيلت 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  178الحي الثاني  -شقة  - 3المنطقة الولى  -التجمع الخامس -
 - 142علء خضيرى محمد وشريكية شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  34485ورقم قيد  187951مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشكائر البلستيكية .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  14زاوية الربعين  -المبيضه -
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 - 143وتد للتسويق اللكتروني و تنميه المهارات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  34489ورقم قيد  187952مركز عام عن التسويق اللكترونى عبر
النترنت اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب و تأهيل الموارد البشرية .إقامة و تنظيم
المعارض فيما عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض
على حده إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .ادخال البيانات على
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .تقديم الستشارات التسويقية و في مجال تنميه المهارات (فيما عدا ما يتعلق
باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  8ش عبد الحميد
بدوى  -شيراتون
 - 144العبور سيتى للمراكز التجارية  City Crossingشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34594ورقم قيد  187953مركز عام عن -انشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  : 2017إقامة المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- .انشطة
خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017التوريدات العمومية - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  165أ ش كمال حسن على -
 - 145دايز للثاث والصناعات الخشبيه  Daze Furnitureشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34595ورقم قيد  187954مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الثاث المنزلى والمكتبى ومستلزماتها ومستلزمات الديكورات ومنتجات الخشب والستانلس تجاره الجمله
والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة غرفه من شقه  44الدور الرابع عماره 10
مجموعه - 72مدينتى -
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 - 146إى رون دا إيجيبت لوجيستك YI RUN DA EGYPT LOGISTICSشركة رأس مالها
 1,100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34596ورقم قيد  187955مركز عام عن
النقل البحري لعالي البحار ,ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن
ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات .نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي
تعمل تحت العلم المصري .النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك
الحديدية" .ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع (الداخلى – الدولى) والمهمات وخدمات النقل
داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" عمليات الشحن والتفريغ والنقل داخل الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.
تجاره الجمله والتجزئه (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2146أنس ابن مالك  -المعراج
العلوى -
 - 147اليفي كو لتكنولوجيا المعلومات  Aleffy Coشركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34597ورقم قيد  187956مركز عام عن -انشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  : 2017صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم
وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي • .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم
المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • .تنفيذ وإدارة
شبكات نقل وتداول البيانات • .التصالت وخدمات النترنت • .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات • .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات
إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني- .انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنة  : 2017تنظيم وإدارة المعارض عدا المعارض السياحية والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .التجارة اللكترونية عبر النترنت - .مع اللتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى  -عقار رقم  - 30شارع سيبويه
المصرى  -شارع الطيران -
 - 148ليت بايت للخدمات الغذائية شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34599ورقم قيد  187957مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .تقديم خدمات الكاترينج.
التوريدات العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  102مساكن الزلزال -
التجمع الثالث -
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 - 149ايكو للملبس الرياضية  Echoشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34600ورقم قيد  187958مركز عام عن تجارة الملبس والدوات والجهزة الرياضية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  1أ ش الوفاء والمل  -عمارات مدينة نصرالجديده -
 - 152المشيد للمقاولت والتوريدات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34604ورقم قيد  187961مركز عام عن  -التوريدات العمومية - .المقاولت العامة .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  A5اشجار دارنا  -دائرى المعادى  -بجانب كارفور -
 - 150خادم المعرفه للتصالت وتقنيه المعلومات Knowledge server for communication and
 information technologyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34601ورقم قيد  187959مركز عام عن التجارة اللكترونية عبر النترنت -بيع الكتب  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول
البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  - 13اقامه و اداره
وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من
اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع
مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- 18 .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -تقديم خدمات
التعليم عن بعد يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم - 12الدور الخامس-عقار رقم - 38ش صلح الدين-الهضبه الوسطى
-
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 - 151فارما سيولوشنز إيجيبت تريدينج  Pharma Solutions Egypt Trading LLCشركة رأس
مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34603ورقم قيد  187960مركز عام
عن تجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والعشاب الطبيعية والمكملت الغذائية  -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير للمكملت الغذائية بكافة انواعها
واغذية الرياضيين والنحافة والريجيم والغذية الطبيعية والزيوت العطرية  -التصنيع والتعبئة والتغليف لدى
الغير للدوية ومستحضرات التجميل إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة والمعارض فيما عدا السياحية (
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) - .الستيراد والتصدير 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 .بجهة محافظة القاهرة  38أ ش احمد حشمت -
 - 153قنديل للطارات شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 34605
ورقم قيد  187962مركز عام عن  -تجارة الطارات و البطاريات  -اقامة و تشغيل مغسلة السيارات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة وحدة رقم 4A- 3Aداخل محطه خدمة و تموين السيارات (موبيل)  -ميدان مسجد الشرطه -
بمنطفة جنوب الكاديمية -بالتجمع الخامس -
 - 154بريميوم هومز المنازل الممتازة  Premium Homesشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34606ورقم قيد  187963مركز عام عن الستثمار والتسويق العقارى.
مقاولت اعمال الديكورات والتشطيبات والداخلية .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة شقة  - 10دور  - 5عقار رقم  - 40شارع نهرو -
 - 155ام او ار  -لتجارة وسائل النقل الخفيف (مور  ) M.O.Rشركة رأس مالها  405,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34607ورقم قيد  187964مركز عام عن تجارة وسائل النقل الخفيف من (
الدراجات النارية والتروسيكل) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة بلوك  - 70ش عمر المختار  -الميرية -
 - 156اوتو مات للمنازل الذكية  O2mateشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34608ورقم قيد  187965مركز عام عن توريد وتركيب انظمة المنازل الذكية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة كمبوند كليوباترا بلس-عمارة -8شقة - 3
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 - 166احمد حسنين عبد القادر وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34627ورقم قيد  187979مركز عام عن تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة للحذية والملبس الجاهزة واللكترونيات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ش
الجمهورية -
 - 167جاسر مجدى محمد فتحى وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34628ورقم قيد  187980مركز عام عن - :انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد الغذائية والمشروبات- : .انشطة
خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017تشغيل منفذ لبيع المشروبات الساخنه - .مع اللتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مشروع منافذ بالسور
الخلفى لمسجد ودار مناسبات الشرطة  -التجمع الول -
 - 157راسكو انترناشونال للصناعات الدوائية  Rasco International Pharmaceuticalشركة رأس
مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34609ورقم قيد  187966مركز عام عن
انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات
والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب
الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة
والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات
المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).
• إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية
ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور
ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية
ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة
الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم
الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات
الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  4شارع الديب
محمد السباعى  -بجوار شركة بتروجيت  -النزهه الجديده -
 - 158زين الدين للمقاولت العامة  Zayn Al.deen For General Contractingشركة رأس مالها
 1,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34610ورقم قيد  187967مركز عام عن
المقاولت العامة التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم - 223الدور الثانى-مجمع البنوك-اعلى
بنك مصر-مدينتى-
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 - 159شركة محطة الدواء انترناشيونال  Drug Station Internationalشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34611ورقم قيد  187968مركز عام عن •
انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات
والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية
ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات
والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة
والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة
وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية
ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور
ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية
ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة
الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى
رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع
وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ
تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة
أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  2شارع عثمان امين متفرع من شارع محمد رفعت  -النزهه الجديده -
 - 160مدارك للبحاث العلمية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34612ورقم قيد  187969مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
إعداد وتنظيم الدورات التدريبية .تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحفلت العامة .إعداد المناهج
التعليمية .تصميم لعب الطفال .تقديم الستشارات التعليمية (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 البحاث العلميه .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  23شارع عوف  -النزهه الجديدة -
 - 161بن حكمى للمغاسل شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34616ورقم قيد  187970مركز عام عن إقامة وتشغيل مغاسل لغسيل السجاد وتلميع السيارات .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة البحر الحمر عقار  - 20اول ش المطار  -اول الغردقة -
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 - 162الوصيف بيزنس للستشارات و ادارة المشروعات  ELWASEEF BUSINESSشركة رأس مالها
 50,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34617ورقم قيد  187971مركز عام
عن تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .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 فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة .
 - 2008تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم- .التوريدات العمومية -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية --اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و
الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى -
تنظيم المؤتمرات و الحفلت العامة تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -ادارة المشروعات  -المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة  -اقامة
و تشغيل مزارع الطحالب و المزارع السمكية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16ش والى العهد -السرايا مول
 - 163كيم بوكيه للكيماويات  CHEM BOUQUETشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34618ورقم قيد  187972مركز عام عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الكيماويات و البوليمرات و الغراء -تجارة الجملة و التجزئة الكيماويات و البوليمرات و الغراء بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 43الدور الرابع  -عمارة خمسه مجموعه  - 61مدينة
الرحاب -
 - 164لستر ديزاينز  Luster designsشركة رأس مالها  9,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34619ورقم قيد  187973مركز عام عن  -المقاولت المتكامله  -التوريدات العمومية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقه  57-1ش هارون الرشيد -
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 - 165ماتك تريد للوساطة التجارية  Matec Tradeشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34621ورقم قيد  187974مركز عام عن الوساطة التجارية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  299شارع ترعة الجبل-حدائق الزيتون-
 - 168بنبرد للنتاج السينمائى والتلفزيونى  Pen-Bird Advertising and Film Productionsشركة
رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34631ورقم قيد  187981مركز
عام عن النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و
التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من (تصوير -صوت  -ميكساج  -دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف -
تصحيح الوان) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ( )27/S5الحى الثانى  -التجمع الخامس -القاهرة الجديدة  -أول -
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 - 169ميتا سبيس للحلول القتصادية  Meta Spaceشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34632ورقم قيد  187982مركز عام عن تقديم الستشارات القتصادية (
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 )  - .صناعة تكنولوجيا المعلومات
والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات ,وأنشطة التعهيد
وما يرتبط بها من تنمية بشرية ,وتطوير البرمجيات ,والتعليم التكنولوجي - .مراكز البيانات ومراكز التصال.
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال تصميموإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .إنتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية - .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .إنتاج وتطوير النظم
المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات - .تنفيذ وإدارة
شبكات نقل وتداول البيانات - .التصالت وخدمات النترنت - .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق
الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية - .إنشاء وإدارة مراكز التدريب
لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة
في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة
المحتوى العلمي والثقافي والفني - .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا - .التوريدات العمومية.
 تسويق المنتجات بكافة انواعها - .إعداد تصميمات الجرافيك - .إعداد الدورات التدريبية - .اقامة و تشغيل وادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية - .التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر
النترنت - .تقديم خدمات النظافة وآبادة الحشرات والقوارض بالمبانى والمنشآت - .إعداد البحاث والدراسات
العلمية - .تقديم خدمات رجال العمال من (فاكس -تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر) - .الدارة والتسويق
السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية * .مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة
 2012بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها - .الدعايه و العلن بكافة الوسائل
المسموعه و المقرؤه و المرئيه - .إقامة وتشغيل مطبعة - .إقامة وتشغيل مصنع لتغليف المنتجات بكافة
انواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس  8 -شارع السعاده  -النزهه الجديده -
 - 170ساى لتجارة المواد الغذائية والتوريدات  SAYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34633ورقم قيد  187983مركز عام عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافتريات والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت و
التيك اواى -اقامة وتشغيل وادارة سوبر ماركت -تجارة المواد الغذائية -بيع الماكولت والمشروبات الساخنة
والباردة (عدا الكحولية) -التوريدات العمومية -تصنيع الماكولت والمشروبات (عدا الكحولية) لدى الغير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  3شارع نخله المطيعى -
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 - 171فوكس للمعدات الصوتية و تنظيم الحفلت
 FOXشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34653ورقم قيد
 187986مركز عام عن تجاره و توريد و تركيب المعدات الصوتية  .تنظيم المعارض فيما عدا المعارض
السياحية و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  300ش سكه الوايلى  -حدائق القبه
 - 172بلل للستثمار الزراعي  Belalشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34671ورقم قيد  187987مركز عام عن اقامة وصيانة وحدات الغاز الحيوي ووحدات الطاقة
الجديده والمتجددة المقاولت العامة التوريدات العمومية الزراعة البيولوجية والمائية إقامة المزارع السمكية .
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية تجارة
وتوزيع السمدة العضوية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية قرية سندبسط  -جسر النيل  -بجوار مسجد الرويني -
 - 173نورانبيكس شركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 34799
ورقم قيد  187992مركز عام عن أقامه وتشغيل مصنع لمعالجه وتعبئه المياه الطبيعية و العصائر و المياه
الغازية بكافه انواعها  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة البحيرة الكيلو - 83
طريق مصر إسكندرية الصحراوى  -بجوار مول دنيا المعداوى  -وادى النطرون
 - 174كان لتنمية القدرات شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34813ورقم قيد  187995مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
إعداد وتنظيم الدورات التدريبية .تنظيم المعارض (فيما عدا المعارض السياحية) و المؤتمرات بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة  105- 41مكرر -شارع عثمان بن عفان -
 - 175ميزوندوليل للثاث  Maison De L ile L.L.Cشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34816ورقم قيد  187996مركز عام عن تجارة وتوزيع وتوريد جميع
انواع الثاث المنزلى والدوات المنزلية والمكتبية والنجف والتحف والهدايا والسجاد والمنسوجات والمفروشات
وجميع الكسسوارات المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  26شارع مصطفى صادق
الرافعى  -سانت فاتيما -
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 - 176محمد علي للتوريدات العمومية شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34817ورقم قيد  187997مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  9حارة ازبك -
 - 177أمال عطيه شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34821ورقم
قيد  187998مركز عام عن تقديم الستشارات فى مجال السرة (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 وتأهيل الموارد البشرية.
إعداد الدورات التدريبية فى مجال الموارد البشرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  28حى  - 5منطقة  - 1التجمع الخامس -
 - 178جورنو للتوريدات  Giorno Suppliesشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34822ورقم قيد  187999مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد الحبوب والمواد الخام الخاصة
بالنتاج الداجنى والحيوانى والبريكمسات واضافات العلف واللت والمعدات وقطع الغيار والمواد الغذائية
بكافة انواعها - .البيع بالعمولة - .التصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه
 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  86ش عباس العقاد -
 - 179ريفيل للتسويق العقاري  RAFALE REAL ESTATEشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-05برقم ايداع  34825ورقم قيد  188000مركز عام عن التسويق العقاري التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة  - 6فيل  - 44البنفسج واحد  -التجمع الول  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 180أوه للدعايه والعلن  ooh mediaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34826ورقم قيد  188001مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة
والمقروءة والمرئية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ع  13مج - 6المنطقة الولى  -الشروق -
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 - 181سولف ايجيبت للخدمات البيئية
 Solv Egypt Environmental Servicesشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34828ورقم قيد  188002مركز عام عن جمع النفايات و المخلفات و
على الخص جمع النفايات و المخلفات الخطرة و الطبية و السائلة و العضوية  .اعاده تدوير المخلفات و
النفايات و اعاده معالجتها لدى الغير  .تقديم خدمات النظافة 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 الدور الخامس 24 -ش الطيران
 - 182إيه أي جى للستثمار الصناعى
 A I G INVESTMENTشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34829ورقم قيد  188003مركز عام عن أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الغاز الطبيعى و الهايدروجين
الخضر و الصويا  .أقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن و الحديد  .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع
حديد التسليح و حديد البلت 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  14ش عبد
العزيز فهمى
 - 183الطفرة للمقاولت والستثمار العقارى  ALTAFRAشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34845ورقم قيد  188004مركز عام عن الستثمار العقارى  .المقاولت
العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة عمارة  201أ الحى الرابع التجمع الخامس-
 - 184جذور بوتانيكا لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والزيوت والعطور  Juzour Botanicaشركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34847ورقم قيد  188005مركز
عام عن  -تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والزيوت والعطور وتصنيع وتعبئة كل ما سبق لدى الغير -
انشاء وادارة المحلت التجارية  -انشاء وادارة المراكز التجارية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة عمارة  37عمارات مصر للتعمير  -الدور الثانى  -شقة  - 11مدينة نصر اول -
 - 185سنتيل مصر للطاقة شركة رأس مالها  4,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34848ورقم قيد  188006مركز عام عن الستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121
لسنه  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 .التوريدات العمومية المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة صيانة الجهزة ونظم الطاقة
الكهربائية اقامة وتشغيل مصنع لتجميع اجهزة ونظم الطاقة الكهربائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة - B06الدور الرابع  -مبنى
بزنس جيت  -قطعة رقم  - 277تقسيم مدينة السمرات -
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 - 186إكسبو لين للشحن البحرى  Expoline Freight Forwardingشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34849ورقم قيد  188007مركز عام عن  -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية و توريد مواد البناء  -التصدير  -الشحن البحرى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة 7ش سامى عبدالرازق -المنطقه السادسه -
 - 187جو زاين للملبس الجاهزه  ZHOU ZAIYIN Clothes Co.Ltdشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34852ورقم قيد  188008مركز عام عن
 أنشطة داخل قانون  72لسنة  - : 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة وتصنيع القمشةوالمفروشات والغطية بجميع انواعها وحقائب السفر والشنط بكافة انواعها واشكالها - .تجاره الجمله والتجزئه
(بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) - .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - : 2017التوزيع فيما هو
مسموح به قانونا - .التصدير * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم  - 101المنطقة الصناعية (ب,ج)  -بلوك المحاجر -
 - 188يونى لب للتحاليل الطبية  UNI LABSشركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34856ورقم قيد  188009مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة معامل التحاليل الطبية.
توريد مستلزمات الدوية (دون الدوية) .فرش وتجهيز المعامل الطبية .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب
وتنمية الموارد البشرية تاجير الجهزة الطبية(عدا التأجير التمويلي و الليموزين) .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  17شارع احمد
الزمر  -برج مكه -
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 - 189فالهال لدارة الفنادق والمنتجعات السياحية  Valhallaشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34858ورقم قيد  188010مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة 2017
 اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله اوالمرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها
والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة
نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه
للمشروع الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال
يقل مستواها عن ثلثه نجوم اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة
لها أو المرتبطة بها - .السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز
الطبية والعلجية ,وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص
بالسياحة - .السياحة البيئية ,وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها
من النظم البيئية المتميزة  .انشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017إدارة المطاعم والكافيهات  -إستغلل
وإدارة الشواطئ مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة شقة رقم  - 7الدور الول  15 -ش ميريت باشا  -امام المتحف المصري  -ميدان التحرير -
 - 190محمد فاروق محمد عبدالوهاب وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34860ورقم قيد  188011مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة
وتجميع كماليات السيارات ومستلزماتها وقطع غيار السيارات والسماعات وفرش السيارات والكسسوارات
ومستلزماتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  11و  13سوق التوفيقيه -
 - 191شل باك ايجبت  SHALA PACK EGYPTشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34864ورقم قيد  188012مركز عام عن -انشطه قانون - : 72اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع و قص و تحويل و تغليف اللباب و الورق و الورق المقوى و الكرتون -تجارة الجملة و
التجزئة للورق و الكرتون بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -انشطه خارج قانون - : 72تسويق
و توزيع الورق و الكرتون و اللدائن البلستيكية  -التصنيع لدى الغير للكرتون و الورق و اللدائن البلستيكية -
تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة مصنع رقم  - 639منطفة الصناعات بالمنطقة الصناعية  -شمال طريق القطامية -العين
السخنه  -بالتجمع -
 - 192تايجون للموارد البشريه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34865ورقم قيد  188013مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقه  3الدور الول 7 -ش المدينة المنورة -
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 - 193احمد رفعت ابوالعنين وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34867ورقم قيد  188014مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمدة
المركبة  NPKوالسمدة الورقية والمخلبيه وتصنيع المنظفات والكيماويات البودرة والسائلة مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  136مساكن الشيراتون -
 - 194صويرة ديزاينز للمحتوى الليكترونى  SWIRA DESIGNSشركة رأس مالها 200,000.000
قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34869ورقم قيد  188015مركز عام عن • تصميم وأداره
المواقع اللكترونية عبر النترنت • .أعمال تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات بمختلف أنواعها • .إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  567ش  16متفرع من ش - 9
 - 195ناش أم للتجارة  NASH M Tradeشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34871ورقم قيد  188016مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  31أ  33 /ش احمد حشمت -
 - 196اكنان لقامة و تشغيل و ادارة و تجهيز المستشفيات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34873ورقم قيد  188017مركز عام عن -اقامة وتشغيل و ادارة و تجهيز
المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية - .التوريدات العمومية -
السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية ,وغيرها
مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة مكتب - n17الكائن بالطابق الرابع بالعقار رقم  - 86بشارع عباس العقاد -مدينة نصراول -
 - 197جى جى لدارة المشروعات شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 34874ورقم قيد  188018مركز عام عن -إدارة المشروعات  -صناعة تكنولوجيا المعلومات
والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد,
وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .إنتاج
وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى بالعقار رقم 55
ش - 83
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 - 198مصر للتدوير و تصنيع المطاط EGYPT FOR RECYCLING AND RUBBER
 MANUFACTURING COMPANY -ERRMشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34876ورقم قيد  188019مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
بودرة مطاط مجدد (ريكليم) و تجديد جميع انواع الطارات بجميع مقاساتها واعادة تدوير و فرم الطارات و
المطاط و تصنيع المنتجات المطاطية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13ش ابراهيم نجيب جاردن سيتى -الدور -8شقة
- 28
 - 199تحبير للبرمجة والتصميم  TAHBIRشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34880ورقم قيد  188020مركز عام عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه
 • : 2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها• .
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها • .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها• .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول
البيانات • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات • التصالت وخدمات النترنت • المشروعات التي تستثمر
في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية • .إقامة شبكات نقل
الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية• .
اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون • مشروعات البحث والتطوير العلمي من
اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة( .مع
مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم  64لسنه  • 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها • .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال • .النشطة المتعلقة
بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي
والثقافي والفني • .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  • : 2017تصميم وأداره المواقع اللكترونية
عبر النترنت .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة ع  300الحى الرابع  -التجمع الخامس  -القاهره  -القاهرة الجديدة  -أول -
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 - 200محمد حافظ ابراهيم وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34882ورقم قيد  188021مركز عام عن نشاط قانون  72لسنة  - : 2017اقامة وتشغيل
الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك
سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها
على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد
اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع تجاره
الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة
 - : 2017اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابته لتقديم المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع
أنواع المأكولت والتيك اواي - .اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة .مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي
مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية وحده رقم  - 205الدور الثاني
علوي  -مول بيراميدز -
 - 201عبدالناصر محمود عبدالكريم الدالى وشركاه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34883ورقم قيد  188022مركز عام عن  -أنشطة داخل قانون - : 72
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والتجاليد - .أنشطة خارج قانون - : 72المقاولت العامة .مع
اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة قطعة - 14المنطقة -2مجاورة -5
 - 202عماد علوانى السيد ابوالجلجل وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34884ورقم قيد  188023مركز عام عن اقامه وتشغيل مصنع ل - :
تصنيع المنتاجات البلستيكيه(خراطيم للرى من البولى ايثيلين ساده وبالتنقيط) - .تصنيع مستلزمات رى بالتنقيط
من البولى ايثيلين(وصله  -كوع  -النهايات  -البدايات  -النقاطات  -اخرى) - .تصنيع عبوات الزجاج البلستيكيه
وغطاء الزجاجات من البولى ايثيلين - .تصنيع وصلت السباكه(كوع  -وصله  -جلب  -تى  -اخرى)- .
تصنيع وصلت السباكه(كوع  -وصله  -جلب  -تى  -اخرى) - .تصنيع اغطيه بلستيك للزجاجات والبرطمان
والجركن - .تصنيع علب او صناديق كرتون مضلع ساده ومطبوع - .تصنيع زجاجات بلستيك من (PET -
 - ) PPتصنيع المنتجات الورقية ومستلزمات التعبئة والتغليف .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية شقة رقم
 - 7عمارة  - 3المنطقة السكنية السابعة عشر (دار مصر)  -الدور الول -
 - 203آناز للستشارات وتنمية الموارد البشرية ANAZ CONSULTING AND HUMAN
 RESOURCE DEVELOPMENTشركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34885ورقم قيد  188024مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة فيل  - 1126المجاورة  - 4حي الجولف  -العائلي سابقا  -الشروق -

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

Page 101 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 204عبد العزيز جروب للند سكيب شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  34893ورقم قيد  188025مركز عام عن  -المقاولت العامة  -مقاولت النشاءات واعمال
التشييد والبناء  -مقاولت اعمال الحفر والردم والطرق  -مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات  -القيام
باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والميادين والطرق (اللندسكيب) -التوريدات العمومية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة المنوفية كفر الحما بجوار مسجد الرحمن -
 - 205المصرية الفرنسية الماراتية للستثمار والتطوير العقاري  E.F.E.I.Dشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34907ورقم قيد  188027مركز عام عن
انشطة قانون  72لسنة  - 2017الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس  .الجمهورية رقم  356لسنة  2008اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه
او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى
الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع الدارة والتسويق
السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها أقامه وتشغيل المخيمات
السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم انشاء او اداره او تشغيل المدارس نشاط خارج قانون  72لسنة
 - 2017التطوير العقاري مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة  - 1الدور الرضي 2 -ش الديب علي الدهم  -بجوار النساجون الشرقيون  -شيراتون -
 - 206رامسسكو للهندسة والمقاولت  RAMSSKOشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  34908ورقم قيد  188028مركز عام عن المقاولت العامه وإعداد
التصميمات الهندسية .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القليوبية  7شارع سليمان -
 - 207بليدج للتطوير العقارى
 PLEDGE DEVELOPMENTشركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34917ورقم قيد  188029مركز عام عن التطوير العقارى  .المقاولت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  .التوريدات العمومية .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة فيل  - 1مجموعة  - 15 / 2المجاورة  - 12غرب سوميد
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 - 208فيجلند للستثمار السياحى والعقارى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34922ورقم قيد  188031مركز عام عن نشاط داخل قانون  72لسنه - :2017الستثمار
العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم- .إقامة وتشغيل
الفنادق الثابتة ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية ,والنشطة المكملة أو
المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ,واستكمال المنشآت الخاصة بها
والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة
نجوم ,وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية
للمشروع .نشاط خارج قانون  72لسنه - :2017المقاولت العامة .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة
القاهرة تقاطع شارع  10مع  - 71تن تاور  -عمارة خير زمان  -سرايات المعادى
 - 209دي بي جي للزجاج واللومنيوم
 DPGشركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34927ورقم قيد
 188032مركز عام عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج بكافة اشكاله وانواعه- .إقامة وتشغيل
مصنع لنتاج قطاعات اللومنيوم بكافة اشكالهم وانواعهم .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 قطعة  - F5التوسعات الشمالية  -قسم  6أكتوبر اول
 - 210ماركتير للخدمات العلنية  Marketerشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  34949ورقم قيد  188037مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة
والمقروءة والمرئية تنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامة (بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لكل معرض على حدة) .تأجير المساحات العلنية  -التوريدات العمومية  -تسويق المنتجات
المسموح بها قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 2الدور الرضي  -عمارة  - 907عمارات الزهراء -
 - 211ام بي ام للستشارات  MPMشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35003ورقم قيد  188040مركز عام عن إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم
 300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها 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 )  .إعداد الدورات
التدريبية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 715الدور السابع  -عمارة  21ابراج الفرسان  -الطريق الدائري -
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 - 212اطلنتيكا ميدك للدوية  ALTANTIKA MEDIC FOR PHARMACUTICALSشركة رأس
مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35004ورقم قيد  188041مركز عام عن
تجارة وتسويق وتوزيع وتوريد والتسجيل لدى الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والمصال
ومستحضرات التجميل والمستحضرات والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بجميع انواعها
والمكملت الغذائية والكيماويات الطبية وغير الطبية ومواد التعقيم المعملية والمنظفات والمطهرات والمبيدات
والعطور والزيوت العطرية والمنتجات الغذائية والغذية الخاصة واللبان ومستحضرات معهد التغذية وهيئة
سلمة الغذاء والمستحضرات العشبية واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع وتغليف كل
ما سبق لدى الغير - .التصدير  -التوكيلت التجاريه .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى
شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  18ش الحداز -
 - 213اندا للتجارة اللكترونية  Anda Electronic Commerceشركة رأس مالها 1,000,000.000
قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35005ورقم قيد  188042مركز عام عن  -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التجارة اللكترونية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني  -عمارة - 3009
المعراج العلوي -
 - 214ام كيريتفيتي لدارة الصول العقارية  M Creativityشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35006ورقم قيد  188043مركز عام عن  -التسويق العقاري  -تقديم
الستشارات العقاريه (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 )  - .إدارة الصول
العقارية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة بدروم الفيل رقم  - 169الياسمين  - 5التجمع الول -
 - 215باكان مصر للتسويق شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35007ورقم قيد  188044مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  65ش جسر السويس -

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

Page 104 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 216سكروول للتوريدات العمومية  Scrollشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35008ورقم قيد  188045مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  28ش المام
علي -
 - 217نافذة افريقيا لتجهيز المحلت  Nafezt Africaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35009ورقم قيد  188046مركز عام عن التصدير .التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .تجارة المانيكانات .التوريدات العمومية .تجهيز المحلت التجارية .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية  5ش  15مايو -
 - 218ريل بروفت للتطوير العقارى  Real Profitشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35011ورقم قيد  188047مركز عام عن  -التطوير والتسويق العقارى .
 التوريدات العمومية - .المقاولت العامة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوهمع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  169ش  1الحى الول  -التجمع الخامس  -القاهرة
الجديدة  -أول -
 - 219السور للتنمية الزراعية والحيوانية شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35012ورقم قيد  188048مركز عام عن - :انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد البتروكيماوية والكيماوية
ومشتقات البترول بكافة انواعها .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة .
 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
- :انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017إستغلل المناجم والمحاجر .الستيراد والتصدير- .
تلتزم الشركة 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 - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل
نشاط على حدة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 16الصحفيين  -التجمع الول -
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 - 220تكليزر للتصدير  Teclazerشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35013ورقم قيد  188049مركز عام عن التصدير .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة عمارة رقم  - 8مجموعة  - 11مدينة الرحاب - 2
 - 221فاولت سوليوشنز للستثمار التجارى  Vault Solutionsشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-06برقم ايداع  35014ورقم قيد  188050مركز عام عن تجارة وتوريد قطع غيار
السيارات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8ش عبد المنعم الحسينى -
 - 222سمايل برو للتصوير  SMILE -PROشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35015ورقم قيد  188051مركز عام عن -اقامة و تشغيل المكتبات  -تصوير المستندات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محل رقم  -2الحى الخامس  -الهضبة الوسطى -
 - 223شركة مجموعة المهندسين للتوزيع شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35016ورقم قيد  188052مركز عام عن  -ادارة وتشغيل المولت التجاريه والهايبر ماركت -
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -ادارة وتشغيل المطاعم الثابته  -تجارة اللحوم بكافة انواعها
 تجارة وتوزيع الطيور  -تجارة وتوزيع المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بايوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل  Bبالدور الرضى فوق
البدروم بالقطعه  6بلوك س  67الشطر العاشر -زهراء المعادى-
 - 224فورميل وندرفل للتجارة والتوريدات Formula Onederful For Trading & Supplies
شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35018ورقم قيد 188053
مركز عام عن -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا -ادارة المحلت التجارية -التوريدات العمومية -
توريد الوجبات الجاهزة والفاكهة الطازجة والمأكولت والمشروبات بكافة انواعها (عدا الكحولية) الستيراد
والتصدير 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 .بجهة محافظة القاهرة  5شارع روض الفرج-شقة
- 101كورنيش النيل -

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

Page 106 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 225كوال ماركت شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع 35020
ورقم قيد  188054مركز عام عن اقامة وتشغيل السوبر ماركت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ة امام المبنى الداري
الجتماعي بنادي الشمس  -ش عبدالحميد بدوي -
 - 226مورانجو للتجارة  Morango Tradingشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35023ورقم قيد  188055مركز عام عن التصدير .التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس والمنسوجات .التوريدات العمومية .التسويق
اللكترونى عبر النترنت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  35عمارات العبور  -الدور  - 14صلح سالم -
 - 227سيندي ايجيبت ماركتبليس ليمتد  SENDY EGYPT MARKETPLACE LIMITEDشركة
رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35024ورقم قيد  188057مركز
عام عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -5 .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -6إنشاء وإدارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التجارة اللكترونية عبر النترنت تقديم خدمات الدفع
اللكتروني الشحن البحري والجوي تقديم الخدمات اللوجيستية و الشحن والنقل البري الدولي والداخلي للبضائع
ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال
بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
والدولي .تحصيل الفواتير لحساب الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  171التحرير  -جريك كامبس  -وسط البلد -
 - 228المثل لتصنيع وتجاره المفروشات  El Amthalشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35025ورقم قيد  188058مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المفروشات والملبس الجاهزة وكذلك تصنيعها لدى الغير تجارة وتسويق المفروشات والملبس الجاهزة يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة الدور الول  -شقة  - 1عمارة الطيار  -ناصية ش فاطمة الزهراء مع ش الجامعة  -زهراء
مدينة نصر -
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 - 229جيوا للتطوير العقاري  Jiwa Developmentشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35026ورقم قيد  188059مركز عام عن الستثمار والتطوير والتسويق
العقارى اقامة وتشغيل المراكز التجارية اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية
والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او
ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة التوريدات
العمومية تقديم الستشارات الهندسية والعقارية (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 )
 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني  -مول  5النرجس  -التجمع
الخامس -
 - 230انوار المجد لتجارة وتوريد الحاصلت الزراعية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35027ورقم قيد  188061مركز عام عن تجارة وتوريد الحاصلت
الزراعية بكافة انواعها  -التوريدات العمومية  -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ش المشروع -
 - 231فلولس للستثمار التجارى  Flawlessشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35028ورقم قيد  188062مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا وعلى الخص تجارة مستحضرات ومستلزمات التجميل وتصنيعهم لدى الغير - .التوريدات العمومية- .
التصدير - .التجارة اللكترونية عبر النترنت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  23ش شمس الدين الذهبى -
 - 236كاروت سينس  Carrot Senseشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35034ورقم قيد  188067مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة
والمرئية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  32ش مصطفى النحاس -
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 - 232سودو رو للمحتوى اللكترونى  SUDO ROUXشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35029ورقم قيد  188063مركز عام عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات
و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد
و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم
الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات
النترنت  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في
ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى الوحدة رقم (  - ) 004مبنى
الحرم اليونانى  11 -شارع يوسف الجندى  -باب
اللوق  -التحرير - -
 - 233جلكسي للحلول الذكية  Galaxy Smart Solutionsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35030ورقم قيد  188064مركز عام عن  -أعمال تصميم وإنتاج وتطوير
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .تصميم
تطبيقات الهواتف الذكية - .تصميم المواقع اللكترونية - .تصديم خدمات الدعم الفني للبرمجيات - .التسويق
اللكتروني عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16ش مكرم عبيد -
 - 234الرعود للمقاولت العمومية  ALRaeudشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35031ورقم قيد  188065مركز عام عن التوريدات العمومية .المقاولت
العامة .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن
تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل - 251
جنوب الكاديمية  -التجمع الخامس -
 - 235مكس فن لدارة المطاعم والكافتريات  Mix Funشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35032ورقم قيد  188066مركز عام عن  -تشغيل وادارة المطاعم
والكافتريات الثابتة  -اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة برج العطار  10 -ش مسجد
الهدى  -اخر مصطفى النحاس -
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 - 237الصباحي للتطوير العقاري شركة رأس مالها  900,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35035ورقم قيد  188068مركز عام عن التطوير العقاري المقاولت العامة التوريدات العمومية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة المنوفية الدور الثاني  -شقة  - 3برج الصباحي  -بجوار كافيتريا الصباحي  -طريق مصر اسكندرية
الزراعي -
 - 238اتش دى للدعاية والعلن شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35036ورقم قيد  188069مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة عقار رقم  - 19المنطقة الثالثة عمارات  -المجاورة الولى -
 - 239سي ام سي للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35037ورقم قيد  188070مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التوكيلت 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 .تجارة وتوزيع وتعبئة وتغليف لدى الغير للمواد الغذائية والعصائر فيما عدا الكحولية 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .استغلل العلمات
التجارية (الفرنشايز)  -ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات الدارة والتسويق السياحي للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها الستثمار والتسويق العقارى  .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  5ب ش الخمسين  -زهراء المعادي - -
 - 240ام  .اس باك للستثمار التجارى  M.S Backشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35039ورقم قيد  188071مركز عام عن التجارة العامة وتجارة الجملة
والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية قرية كفر
ابوالحسن  -بجوار مسجد عباد الرحمن-
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 - 241إى بى أس للتشطيبات  E.B.Sشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35040ورقم قيد  188072مركز عام عن -اعمال التشطيبات -توريد وتركيب وتوزيع النظمة
الذكية -تصميم النظمة الذكية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة - 19شارع نور السلم متفرع من شارع الجمهورية-
المرج الجديدة -
 - 242بكري محمد دركلت وشركاه شركة رأس مالها  1,300,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35042ورقم قيد  188074مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل
الكيميائية والصابون السائل والبخور والمنتجات العطريه والفواحات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة الدور الرضي والول والثاني  -بالقطعة رقم  - 132المنطقة الصناعية الصناعات الصغير  -التجمع
الثالث -
 - 243ابراهيم فرغلى ابراهيم على وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35044ورقم قيد  188075مركز عام عن تجاره الجمله والتجزئه للرخام والجرانيت (
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  92عمارات امتداد
المل  -الوتوستراد -
 - 244بلس مور للتصميمات  Plus Moreشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35045ورقم قيد  188076مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة
والمقروءة والمرئية .اعداد تصميمات العلمات التجارية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  383شمال الشويفات-التجمع
الخامس-
 - 245ساف سبيس للمحتوى اللكترونى  Safe Spaceشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35048ورقم قيد  188077مركز عام عن  :انشطة قانون  - 72إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى
التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني- : .
انشطة خارج قانون - 72ادارة المواقع اللكترونية -اعداد وتقديم الدورات التدريبية -مع افراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  22زهراء مدينة نصر-المرحله الولى -
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 - 246فيلو بيتش للستثمار السياحى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35067ورقم قيد  188078مركز عام عن اقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة) والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية
او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف
اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع .الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق
الفندقية والقرى السياحية  .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و
وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  .تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية
والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  36ش اسماعيل وهبى  -المنطقة
التاسعة
 - 247وتد للصناعات الغذائيه  WTDشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35096ورقم قيد  188079مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة
وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة غرفه بالشقه رقم - 1فيل - 202و - 2الحى
الثانى -
 - 248نباتي وبس لدارة وتشغيل المطاعم وتجارة المواد الغذائية  NABATII W BASشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35148ورقم قيد  188080مركز عام عن
إدارة وتشغيل المطاعم الثابتة تجارة المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر بلوك رقم  12بولونج مارينا  -منطقة
الجونه السياحية  -الجونه -
 - 249العلمية للرعاية الصحية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35166ورقم قيد  188081مركز عام عن إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة
وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية  .اقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة اقامة وتشغيل العيادات
الطبية المتخصصة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  26مبنى عيادات الرازي  -ملحقة بمسجد مستورة  -متفرع من شارع - 9
 - 250اي فايف للتشطيبات  i5 Tashteebatشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35233ورقم قيد  188087مركز عام عن مقاولت الديكور والتشطيبات  -اعداد تصميمات
الديكورات والتشطيبات التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش الحجاز -
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 - 251ذوات للتجارة والتوزيع شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35234ورقم قيد  188088مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات
العمومية -التعبئة لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  4ش القدس-تقسيم الرقابه الداريه -
 - 252شركة كذلك ميفيدا للمطاعم  Kazlak Mividaشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35235ورقم قيد  188089مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافتريات - .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -توريد المواد الغذائية .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة بوليفارد منطقة -C-05-41كمباوند ميفيدا  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول
 - 253إم إيه جي لدارة المطاعم والكافيهات  MAGشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35236ورقم قيد  188090مركز عام عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة
والكافيهات ومناطق العاب الطفال  Kids Areaيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ش دمشق  -ناصية  - 1ميدان النادي -
سرايات المعادي -
 - 254نوت لتنمية القدرات  Nootشركة رأس مالها  1,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35237ورقم قيد  188091مركز عام عن  -اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية  -اقامة وتنظيم المعارض (فيما عدا السياحيه) والمؤتمرات والندوات بشرط استصدار التراخيص
اللزمه لكل معرض على حده يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه  88الدور الثامن -عماره  4ش محمد مظلوم -باب اللوق -
 - 255الخالد لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزه ALKHALIDشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35238ورقم قيد  188092مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة 2017
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة  - 2017توريد الملبس الجاهزة
مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية الدور الول -
عقار رقم  - 4ش العشرين  -ارض الدلتا  -مسطرد -
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 - 256هيكسا للحلول الذكيه  HEXAشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35239ورقم قيد  188093مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  -1 2017صناعة تكنولوجيا
المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و
أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد
البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول
البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره
وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من
اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع
مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- 18 .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني * .انشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017التجارة اللكترونية عبر النترنت
 التسويق اللكتروني عبر النترنت  -تصميم وإدارة المواقع اللكترونية مع افراد حسابات ماليه ومركز ماليمستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3ش مكرم عبيد -
 - 257لمارينا للضيافة  LA MARINAشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35242ورقم قيد  188094مركز عام عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات -
تقديم خدمات الضيافة و الكاترينج يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم  22بالطايق الرضى  -بمنطقة المطاعم
المفتوحة (رافال بارك)  -ش احمد تيسير -
 - 258العالمية لتاهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة  Global L.L.Cشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35243ورقم قيد  188095مركز عام عن
تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5ش الجد-روكسى -
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 - 259جبل كونسلت للحلول المتكاملة شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35252ورقم قيد  188096مركز عام عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله
من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم
التكنولوجي .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .إدخال البيانات على
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .إنتاج وتطوير
النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ وادارة
شبكات نقل وتداول البيانات التصالت وخدمات النترنت المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية
الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .النشطة المتعلقة
بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي
والثقافي والفني .اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية .التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة الشقة رقم ()10
بالدور الثالث فوق الرضى  13 -ش البستان  -وسط البلد
 - 260احمد ابو السعود احمد فهمي وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35275ورقم قيد  188098مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار  : 72اقامة
وتشغيل مصنع لتخفيف وتعبئة كلور انتاج منظفات صناعية سائلة وتخفيف وتعبئة مادة الومنيوم بولي كلور
سلفيت خلط وكبس اقراص تراي كلور ايزوسيانوريك اسد وخلط وكبس اقراص كالسيوم هيبو كلوريت انشطة
خارج قانون الستثمار  : 72بيع معدات ومستلزمات حمامات السباحة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي
مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم  - 107منطقة
المحاجر ب  -ج  -المنطقة الصناعية -
 - 261بروكسيما بيتا ايجيبت ال ال سي  Proxima Beta Egypt LLCشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35280ورقم قيد  188099مركز عام عن
إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  -تصميم وإنتاج وتوصيف وتحليل وتشغيل وتنفيذ اللعاب اللكترونية
والعاب الفيديو  -تحويل وتطوير المحتوى التقليدي لللعاب اللكترونية والعاب الفيديو  -اعداد تصميمات
الجرافيك وتحليل البيانات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم  - 535الدور الخامس  -مبنى  - 55شارع  - 18امام بوابة
 3لنادي المعادي
الرياضي  -سرايات المعادي -
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 - 262شركة مجموعة البتكار للستثمار الصناعى
 INDUSTRIAL INNOVATION GROUPشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35314ورقم قيد  188102مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح
به قانونا  .الستيراد و التصدير  .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  .اداره المشروعات  .تقديم
الستشارات و على الخص الستشارات في مجال البتكار الصناعى (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه
وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  .التصنيع لدى الغير  .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة جزء من -AS02مبنى  -Aووتر واى  -A22المستثمرين
الشمالية
 - 263أوبك للنشاءات  Opec Constructionشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35316ورقم قيد  188104مركز عام عن  -المقاولت العامه  -التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحده  Dبالشقه  9ه  5 /الدور
الخامس شارع احمد عبدالعظيم متفرع من شارع النصر الرئيسى-
 - 264محمد سيد محمد على وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35327ورقم قيد  188105مركز عام عن  - -انشطة قانون  - : 72تجاره الجمله والتجزئه
للملبس الجاهزة بكافة اشكالها وانواعها والملبس الرياضية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  - 2008اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة بكافة اشكالها وانواعها والملبس الرياضية  --انشطة خارج قانون  - : 72التصدير تلتزم
الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية طريق القناطر الخيرية  -الحادثة  -كفر سليم  -ميدان السلم  -بجوار مزلقان السكة الحديد -
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 - 265سادا لوجيستيكس للتوزيع
 Sada Logistics For Distributionشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  35340ورقم قيد  188106مركز عام عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .
التعبئة و التغليف لدى الغير و على الخص تعبئه و تغليف مستحضرات التجميل و كريمات للشعر و الجسم و
الجل و الشامبو و زيوت و مستحضرات تنظيف البشرة و مستحضرات وادوات الحلقة و العطور و سيبرتو و
مزيل طلء الظافر و كولونيا و المحارم المعطرة وسبراي معطر الجو و سبراي مثبت للشعر ومزيل رائحة
العرق والقطن بجميع انواعه و قطن الذن و معجون السنان ,والحفاضات بأنواعها و الفوط الصحية و المحارم
و الورقيات و مماسح قماش للرض والغبار ,ومستحضرات و ادوات و مساحيق التنظيف المنزلية و ادوات
التعقيم بأنواعها و معطرات المراحيض و مبيدات الحشرات الطائرة و الزاحفة ( بودرة و سبراي بالغاز)
والصابون السائل لدى الغير  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما
يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة الجيزة  10ش البطل احمد عبد العزيز  -الدقى
 - 266أووسم كار لتأجير السيارات  AWESOME CAR FOR RENTشركة رأس مالها 5,000.000
قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35342ورقم قيد  188107مركز عام عن تأجير وبيع السيارات
(عدا النقل السياحى والليموزين) -استثمار عقارى -ادارة واستغلل الشواطئ اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  48ش احمد زكى -
 - 267لتوشيه جى اف واى المحدودة لتصنيع مستحضرات التجميل
 LA TOUCHE GFY LTDشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35350ورقم قيد  188108مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  26شارع - 15
المعادى
 - 268كيان للسكان والتعمير شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35351ورقم قيد  188109مركز عام عن -الستثمار العقاري -إدارة الصول العقارية -انشاء وإدارة
المولت التجارية -انشاء وتشغيل المراكز التجارية والدارية -إقامة وانشاء وتشغيل الوحدات التجارية
والدارية والسكنية  -شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها
للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشآت عليها -المقاولت العامة والتشطيبات المتكاملة -مشروعات
السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة القليوبية بلوك  - 11001قطعة  - 9الحى الول
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 - 269أورو للزيوت
 OROشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35353ورقم قيد
 188110مركز عام عن تجارة وتوزيع كافة منتجات الزيوت والتشحيم المتعلقة بالمحركات وكافة
مستلزمات السيارات- .التعبئة والتغليف لدى الغير لكافة منتجات الزيوت والتشحيم المتعلقة بالمحركات وكافة
مستلزمات السيارات - .الستيراد والتصدير - .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 .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  19ش احمد الصاوى  -متفرع من
مكرم عبيد
 - 270ذا باشون ام بى ايه للستشارات
 THE Passion M B Aشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 35358ورقم قيد  188113مركز عام عن اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب و
تأهيل الموارد البشرية .اعداد الدورات التدريبية .تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه
وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من
طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة ق  - 108المجاورة الخامسة -الحى الول
 - 271بنايه مصر للتخطيط العمرانى شركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  35361ورقم قيد  188115مركز عام عن الستثمار العقارى التطوير العقارى أقامه
المراكز التجارية التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا المقاولت العامة التصدير التوريدات العمومية
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
القاهرة  24ش محمد المقريف -امام النادى الهلى
 - 272ابيا للتعبئة والتغليف
 APAYAشركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35399ورقم قيد
 188116مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التصدير .تعبئة وتغليف
المنتجات لدى الغير .توريدات العمومية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة
الشطر  - 13برج الياسمين بجوار مخبوزات كريستال  - 2زهراء المعادى
 - 273ريلكس لدارة المطاعم والكافيهات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35403ورقم قيد  188117مركز عام عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات
والكافيهات الثابتة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة وحده  - 72مول بارادايس
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 - 274جنتريزر  Gentraserشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35405ورقم قيد  188118مركز عام عن التجارة العامة 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 تزاولاعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  30عمارات العبور-الدور الرابع عشر-صلح سالم -
 - 275سى إيه لستشارات تطوير العمال  CA For Consultingشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-07برقم ايداع  35406ورقم قيد  188119مركز عام عن تقديم الستشارات فى
مجال تطوير العمال (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة ة  13ش السويس
 زهراء مدينة نصر - - 276آرت ترانسبورت لنقل العمال  Art Transportشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35407ورقم قيد  188120مركز عام عن نقل العمال -ول يتم مزاولة
نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع (الداخلى -الدولى)والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او
خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري
الداخلي والدولي- .تأجير السيارات عدا التأجير التمويلى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة المحل يمين مدخل العقار رقم
 26ش المام بن حنبل-الحى السابع -
 - 277باى أوت للتسويق العقارى  Buyoutشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35408ورقم قيد  188121مركز عام عن التسويق العقارى .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  585عمارات
البنفسج  -التجمع الول -
 - 278فيبمارك للتجارة العامة  vapmarkشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  35409ورقم قيد  188122مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 1ش على الجندى  -من شارع احمد فخرى -
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 - 279ديلند ايفنتس  Deland Eventsشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  35410ورقم قيد  188123مركز عام عن تنظيم المؤتمرات والحفلت العامة والفراح اقامة
وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  -اعداد الدورات التدريبية  -تنظيم ورش العمل -
تصميم والشراف على تنفيذ ديكورات الحفلت العامة والمناسبات تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 2مساكن صقر قريش  -الحي العاشر
 - 280شيرين للستشارات الماليه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35414ورقم قيد  188124مركز عام عن تقديم الستشارات الماليه (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة  39أ محمد بك عز العرب  -المبتديان -
 - 281إس.إتش.إيه للصناعة  SH.A For Industryشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35419ورقم قيد  188127مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع -:
 لعب الطفال بكافة انواعها واشكالها - .الدوات المنزلية بكافة انواعها واشكالها - .الدوات الهندسيةوالمكتبية بكافة انواعها واشكالها - .اقلم جاف واقلم حبر سائل - .شرائط بلستيكية ذاتية اللصق (سيلوتيب
قص وتجهيز) - .العبوات البلستيكية بكافة انواعها واشكالها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم  - 3عقار رقم - 5
قاعة الفضه  -حارة اليهود -
 - 282إس.إتش.إيه للصناعة  SH.A For Industryشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35419ورقم قيد  188127مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع -:
 لعب الطفال بكافة انواعها واشكالها - .الدوات المنزلية بكافة انواعها واشكالها - .الدوات الهندسيةوالمكتبية بكافة انواعها واشكالها - .اقلم جاف واقلم حبر سائل - .شرائط بلستيكية ذاتية اللصق (سيلوتيب
قص وتجهيز) - .العبوات البلستيكية بكافة انواعها واشكالها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم  - 122محور
المنطقة الصناعية السابعة -
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 - 283الكيان للدوات المكتبية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35420ورقم قيد  188128مركز عام عن التوريدات العمومية .تجارة الجملة والتجزئة للدوات المكتبية
والمدرسية .التسويق اللكترونى عبر النترنت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2شارع السد العالى  -الهجانة -
 - 284السلطان للتسويق السياحي  Al Sultan for Tourism Marketingشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35422ورقم قيد  188129مركز عام عن
الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم
 300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها إقامة
وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي ,بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من
التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة اقامة وتشغيل مارينا اليخوت
وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم
 300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية السياحة البيئية ,وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية
ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة  .التسويق اللكتروني  -إنشاء
وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية مكتب بسنتر امجاد  -خلف
مسجد الروضه  -الحي الثاني -
 - 285اكستينشن للنشاءات والتوريدات  Extensionشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35423ورقم قيد  188130مركز عام عن المقاولت العامة التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  22شارع  500متفرع من شارع - 306صقر قريش -

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

Page 121 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 286ويفميديا للتوزيع الفنى  Wave Mediaشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35424ورقم قيد  188131مركز عام عن  -أنشطة داخل قانون - : 72
نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او
تشغيلها ,بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع- .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .أنشطة خارج قانون - : 72العمال الفنية من (دوبلج-مونتاج-تصحيح
الوان)- .إقامة وتنظيم المعارض عدا السياحية والمؤتمرات والحفلت العامة والمهرجانات بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم - 15مبنى جرين لين-الدور الخامس-شارع التسعين-التجمع
الخامس-
 - 287أوتو كيور لتكنولوجيا المعلومات  Autocureشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35426ورقم قيد  188132مركز عام عن  -أنشطة داخل قانون - : 72
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات
نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز
نقل تكنولوجيا المعلومات  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- .تجارة الجملة والتجزئة فى
المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -أنشطة خارج قانون - : 72التسويق اللكترونى والتجارة
اللكترونية عبر النترنت -اقامة واستئجار المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة -التوريدات
العمومية -التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة -2شارع - 274شقة - 13المعادى الجديدة -
 - 288اتراكتيف سيستمز لتوريد وتركيب شبكات الحاسب اللى  Attractive Systemsشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35428ورقم قيد  188133مركز عام عن -
التوريدات العمومية  -توريد وتركيب شبكات الحاسب اللى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8و دجله فيو  -الدور الثانى -
كمبوند دجله فيو -
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 - 289ام اف ام للحلويات  MFM Sweetsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35429ورقم قيد  188134مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف
الحلويات الروسية والحلوى من عجين والمواد الغذائية وتصنيع وتعبئة وتغليف الحلويات الشرقية وحلوة المولد
والمعجنات .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة السيدة خديجة من شارع
الخمسين  -بجوار محل مونجينى  -السلم اول -
 - 290دوجا العلمين للمقاولت شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35433ورقم قيد  188135مركز عام عن الستثمار العقارى - .التطوير العقارى -المقاولت العامه -
مقاولت تجهيز المستشفيات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور السابع مكتب رقم  8مبنى كريستال عصفور رقم  224المنطقة
الثانيه-مركز المدينة-
التجمع الخامس-
 - 291محجوب للمشغولت اليدوية  Mahgoub Crafts and Creationsشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35435ورقم قيد  188136مركز عام عن -
تجارة المنتجات والمشغولت الفضية والذهبية والحجار الكريمة واكسسواراتهم بجميع انواعها واشكالها
والمنتجات الجلدية والملبس ومستلزمات المنازل والمكاتب والدوات المكتبية- .استغلل العلمات التجارية (
الفرنشايز)- .التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت- .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية -تصميم وادارة المواقع اللكترونية والتطبيقات- .تجارة وتوريد
المشغولت الخشبية وتصنيعها لدى الغير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  32شارع مصطفى النحاس -
 - 292فيترينا  Vetrinaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 35436
ورقم قيد  188137مركز عام عن  -أنشطة داخل قانون - : 72تجاره الجمله والتجزئه للكسسوارات
والمنسوجات والحلى المشغولة يدويا في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -إنتاج المحتوى
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .أنشطة خارج قانون - : 72التجارة اللكترونية -
تصميم وتصنيع المشغولت اليدوية للكسسوارات والحلى المشغول يدويا لدى الغير .مع اللتزام بافراد حسابات
ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  148شارع عبدالرحمن الرافعى
-
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 - 293سي ام سي للتصالت ايجيبت  CMC Telecommunications Egypt LLCشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35437ورقم قيد  188138مركز عام عن
التصالت وخدمات النترنت .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  40شارع 254
 - 294شريف البدرى للخدمات التعليمية شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  35439ورقم قيد  188139مركز عام عن تملك وإدارة وتشغيل المدارس .اقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 1فيل رقم  - 9البنفسج  - 1التجمع الول -
 - 295بي أي بي للتدريب شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35440ورقم قيد  188140مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة  - 34عقار رقم  - 4المرحلة الولى  -مساكن الضباط  -زهراء مدينة نصر -
 - 296السبعاوي لتجارة وتوزيع الدوية (سبعاوي فارما) شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35442ورقم قيد  188141مركز عام عن  -تجارة وتوزيع الدوية
والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ومستلزمات الصيدليات البشرية والبيطرية
والجهزة الطبية والتعويضية والكواشف التشخيصية والغذية الخاصة والمكملت الغذائية والمبيدات الحشرية
وتصنيع ما سبق لدى الغير إدارة الصيدليات إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا مخازن
الكيماويات الخطرة) وعلى الخص مخازن الدوية  - .تجارة وتوزيع المواد الغذائية بكافة أنواعها  -التوكيلت
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 - .التوريدات العمومية  -تشغيل وإدارة
دور الحضانة  -اقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  22أ عمارات
العبور  -صلح سالم -
 - 297ياب مصر للمدفوعات اللكترونية  Yap Egypt E-payment serviceشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35447ورقم قيد  188144مركز عام عن تقديم
خدمات الدفع اللكتروني يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار  179منطقة - 3 /4الحى الرابع-التجمع الخامس-
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 - 298اور كومينتي للتسويق  Our Communityشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35452ورقم قيد  188145مركز عام عن التسويق العقارى التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التسويق يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3ج الدور الرضي  -ش آل
عثمان  -عمارات مدينة نصر الجديدة -
 - 299ار دبليو اس للتسويق اللكترونى  RWSشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35455ورقم قيد  188146مركز عام عن التسويق اللكترونى .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  76شارع جسر
السويس-روكسى -
 - 300ايه تى جى للتوزيع  ETG for Distributionشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35488ورقم قيد  188152مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا -تجارة الجهزة اللكترونية والهواتف المحمولة تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور - 22ابراج نايل سيتى البرج الشمالى-
رملة بولق -
 - 301جى ام سوليوشنز لتنظيم المعارض والمؤتمرات GM Solutions for events management
شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35506ورقم قيد 188153
مركز 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )
 .تنظيم المعارض (عدا السياحيه) والمؤتمرات والندوات العلمية والمتخصصه والتجاريه(بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  6الدور الرضى-عقار رقم  64كومبوند البارون سيتى -
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 - 302آل غازى للستشارات وادارة المشروعات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35542ورقم قيد  188154مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .المقاولت العامة .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ميدان سرايا
القبه -
 - 303إيسانسيال-مصر  Essence-Ciel Egyptشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35543ورقم قيد  188155مركز عام عن -إدارة وتنظيم المعارض عدا
السياحية والحفلت العامة والندوات وقاعات الفراح والمهرجانات الفنية والغنائية والثقافية(بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة)- .تقديم الستشارات فى مجال العلقات العامة(فيما عدا ما يتعلق
باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق
المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)- .تقديم خدمات التنسيق
والصياغة للمحتوى العلمى والثقافى- .القيام باعمال الترجمة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  148شارع مدرسة اخناتون-
الحى الول-المنطقة السادسة-التجمع الخامس-
 - 313الرحاب لدارة واستغلل المحاجر شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  35565ورقم قيد  188167مركز عام عن ادارة واستغلل المحاجر التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الول علوى 16 -أ-ميدان فيكتوريا -شبرا مصر -
 - 304الناره للضاءه الحديثه  Enara For Modern Lightingشركة رأس مالها 2,000,000.000
قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35544ورقم قيد  188156مركز عام عن  -تجارة النجف
ولوازم الناره والضاءه  -تجارة مستلزمات الديكور  -تجارة الستائر والمفروشات  -الستيراد والتصدير
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  -تجارة الثاث المعدنى والستيل  -تجارة الدوات الكهربائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة 9ش محور الفريق عرابى -
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 - 305العصر للمقاولت والتوريدات العمومية  ELAsserشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35545ورقم قيد  188157مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات
العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة فيل  - 92بنفسج  - 3التجمع الول -
 - 306أفق للحلول الرقمية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35546ورقم قيد  188158مركز عام عن التسويق اللكترونى عبر النترنت .الوساطة العقارية- .
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة شبكات نقل و
تداول البيانات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  38حى الملتقى العربى-مساكن شيراتون-امام شارع الصاعقة -
 - 307شو تكستايل للملبس  Show Textileشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35547ورقم قيد  188160مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  10عطفة علم الدين من ش رشدى باشا  -الساحه -
 - 308ايفنتي للخدمات التعليمية  Eventyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  35548ورقم قيد  188161مركز عام عن الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات
غير الحكومية  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية تنظيم المؤتمرات والمعارض فيما
عدا السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم  10الكائن بالطابق
الرابع  -من العقار رقم  86ش عباس العقاد  -مدينة نصر اول -
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 - 309ميتال جيت للستثمار الصناعي  Metal Gateشركة رأس مالها  99,000,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35549ورقم قيد  188162مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار
 - : 2017/ 72اقامة وتشغيل مصنع للصناعات المعدنية والهندسية  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج قانون الستثمار  - : 2017/ 72الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة الوحدة رقم  RPA9- 8ريحانه بلزا  -ش زهراء المعادي  -بجوار فودافون -
 - 310كلويد ناين لخدمات النظافة  Cloud 9شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35551ورقم قيد  188163مركز عام عن تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات وابادة
الحشرات والقوارض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه رقم  33الدور الثالث -عمارة رقم  26عمارات المداد والتموين -
 - 311مون فالى انتجريتد للستشارات الهندسية  Moon Valley Integratedشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35552ورقم قيد  188164مركز عام عن -
المقاولت العامة  -مقاولت صيانة المبانى  -صيانة أنظمة الطفاء والنظمة اللكتروميكانيكية  -تصنيع
الملبس لدى الغير  -التوريدات العمومية تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .توريد و تركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من (
كاميرات المراقبة  -اجهزه النذار  -البوابات اللكترونية) وصيانة كل ما سبق - .توريد و تركيب معدات
السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية وصيانة كل ما سبق مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج
الحربى رقم  64لسنه  2003يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  44شارع حسنى احمد خلف  -مكرم عبيد -
 - 312الماسه للخدمات البيئية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35553ورقم قيد  188165مركز عام عن  -انشاء وتشغيل محارق نفايات طبيه وصناعيه(فيما عدا
الخطره)  -انشاء وتشغيل مدافن نفايات طبيه وصناعيه(فيما عدا الخطره)  -نقل النفايات الطبيه والصناعيه
وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه
ال بعد ?? القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل
البرى مع الخذ فى العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى أو الرحلت يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  3شارع الفاتح -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 314الزئبق للتجارة العامة شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35567ورقم قيد  188168مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  28ش عمر بن عبد العزيز -
 - 315بلتفورم استديو للستشارات الهندسية شركة رأس مالها  3,000,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35568ورقم قيد  188169مركز عام عن تقديم الستشارات الهندسية (فيما
عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اعداد التصميمات الهندسية .المقاولت العامة و
المتخصصة و المتكاملة .مقاولت اعمال التشطيبات والديكور .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5أ المنطقه السياحيه  -التجمع
الخامس -
 - 316دوكاتو للضيافه وإدارة المطاعم ش.ذ.م.م
 DUCATU HOSPITALITY LLCشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  35573ورقم قيد  188170مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة
لتقديم جميع أنواع المأكولت والحلويات والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) .تقديم خدمات
الكاترينج .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة
محافظة القليوبية بلوك  - 20002قطعة  - 6مدينه العبور
 - 317سى سى جى للمقاولت العامة وصيانة الجهزة الطبية  C.C.Gشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35575ورقم قيد  188171مركز عام عن المقاولت العامة.
التوريدات العمومية .الصيانة المتنقلة للجهزة الطبية .تركيب شبكات الغاز ووحدات معالجة المياة .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية شقة رقم (  )1الدور الرضى  -عمارة  - 397الحى الول -
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 - 318الغانم بروبيرتيز للتنمية العمرانية
 Al Ghanem Properties For Urban Developmentشركة رأس مالها 100,000,000.000
قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35576ورقم قيد  188172مركز عام عن نشاط داخل قانون
 72لسنه - :2017الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج
الوادي القديم- .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم )- .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر- .تربية
جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .إقامة
وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفاري ,والموتيلت ,والشقق والجنحة الفندقية ,والقرى السياحية ,والنشطة
المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ,واستكمال المنشآت
الخاصة بها والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية
عن ثلثة نجوم ,وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة
اليوائية للمشروع .نشاط خارج قانون  72لسنه - :2017تملك وتأجير الراضى الزراعية -المقاولت
العامة -التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة عماره  - 5شقة - 402
حى المصراوية
 - 319محمود احمد محمود و محمد بكر صديق شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35582ورقم قيد  188174مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و
تعبئة و تغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة حى 3م  2ع - 141التجمع الخامس -
 - 320فندر جروب للتشييد والبناء  Vndar Group for Construction and Buildingشركة رأس
مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35585ورقم قيد  188175مركز عام
عن المقاولت العامة ومقاولت التشييد والبناء  -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 )  - .إعداد التصميمات الهندسية  -التوريدات العمومية  -التوكيلت
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 .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس
الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تجهيز القرى السياحية والمطاعم السياحية  -تجارة مواد البناء وحديد
التسليح والسمنت والجبس والقطاعات المعدنية  -صيانة المعدات الخاصة بالبناء يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية  30ش السلم -
شقة  - 7الدور الثالث -
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 - 321محمد ايمن حسان توفيق وشركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35590ورقم قيد  188176مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع
العبوات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24ش الجامع  -الزيتون الغربيه -
 - 322ار ام واي للخرسانة الجاهزة  RMYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35597ورقم قيد  188178مركز عام عن توريد الخرسانة الجاهزة المقاولت العامة
والمتكاملة والمتخصصة التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  84ش سيدي بلل -
 - 323فابريك ريببليك للتجارة العامة  Fabric Republicشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35601ورقم قيد  188179مركز عام عن تجارة الملبس والكسسوارات.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التصنيع لدى الغير للملبس .التوريدات العمومية.
التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  26ش محمد يوسف سليم  -مصر الجديدة -
 - 324دوال للستشارات
 DAWALشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35660ورقم قيد
 188188مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية
عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله
طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة عقار  - 124شارع  - 105الدور الثالث
 - 325باشه للمستشفيات والمراكز الطبية شركة رأس مالها  4,250,000.000قيدت فى 2022-06-07
برقم ايداع  35675ورقم قيد  188190مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار  2017/72اقامة
وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن
تقدم  % 10سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها اقامة وتشغيل المركز الطبية المتخصصة بشرط أن
تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها انشطة
خارج قانون الستثمار  2017/72ادارة المستشفيات والمراكز الطبية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3ش فهمي الخولي -
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 - 326إمحتب العلمية  Imhotep Scientificشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35676ورقم قيد  188191مركز عام عن  -اقامة وتشغيل وادارة مراكز
طبيه متخصصه فى التحاليل الطبيه والتشخيصيه  -انشاء وادارة المواقع اللكترونيه  -التجارة والتسويق
اللكترونى عبر النترنت  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها  - .اعداد البحاث العلمية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  124شارع عثمان بن عفان -
 - 327خلود خالد محمد عبدالعال وشركائها شركة رأس مالها  11,489,302.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35678ورقم قيد  188192مركز عام عن -انشطة داخل قانون الستثمار
- : 72اقامة وتشغيل مصنع لنتاج فلنشات ولواكير ومشتركات وكيعان معدنيه وبوابات دائرية ومستطيلة
وخزانات أوعيه ضغط مصافى ميكانيكية ومانعات(مصافى) اعشاب وسيور ناقلة ولوحات كهربائية لمحطات
الصرف الصحى -انشطة خارج قانون الستثمار - : 72اعمال المقاولت والنشاءات -مع افراد حسابات
ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية القطعه
رقم - 11بلوك - 20011المنطقة (صناعى غربى) -
 - 328ريلبالز للستثمار  REALPALS INVESTMENTشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-07برقم ايداع  35682ورقم قيد  188193مركز عام عن الستثمار و التسويق العقارى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة وحدة رقم  -O120-47بالدور الرابع -بالبرج رقم -N1- O120تقسيم الستثمار بمنطقة
القطامية -
 - 329محمد محى الدين احمد وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  35718ورقم قيد  188194مركز عام عن انشطة قانون  - : 72أعمال التوصيف والتصميم
لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات انشطة خارج قانون - : 72
التوريدات العمومية تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم  103الدور الرضى  20 -شارع الصومال ميدان الكوربة
 - 330ام ام بى للستثمار العقارى
 M M Pشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35722ورقم قيد
 188195مركز عام عن تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية  .الستثمار العقارى  .الدارة والتسويق
السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .إقامة القرى السياحية والفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية
وتجارية و ثقافية  .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 برج ايكونا16-
شارع محمد ثاقب -الدور السابع -مكتب رقم 711
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 - 331واي دبل ام للتجارة والتوريدات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  35803ورقم قيد  188197مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
وعلى الخص تجارة العدد اليدوية واللت ومستلزمات المصانع  -التوريدات العمومية  -التصدير 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  78ش الجمهورية  -رمسيس -
 - 332ويلث للتسويق العقارى  Wealth Real Estateشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35805ورقم قيد  188198مركز عام عن الستثمار العقارى والتسويق
العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  30شارع احمد فخرى -
 - 333داجيه لتجارة السلع الغذائية  DAJEشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35808ورقم قيد  188199مركز عام عن تجارة وتوزيع السلع الغذائية .التوريدات
العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث  50 -شارع الحجاز -
 - 334المطيري جروب للمقاولت  ALMUTAIRI GROUPشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35810ورقم قيد  188200مركز عام عن المقاولت العامة .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  33عمارات العبور  -صلح سالم -
 - 335اللذقية لتجارة الملبس شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35814ورقم قيد  188201مركز عام عن تجاره الملبس جمله وتجزئه فى المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القليوبية قرقشندة-بجوار مسجد الشيخ الليثى -
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 - 336الكاف كامبنى لتصنيع الفحم  Alkaff Companyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35817ورقم قيد  188202مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  : 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الفحم الطبيعى والصناعى .تجارة الجملة والتجزئة في
المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للفحم الطبيعى والصناعى .انشطة خارج قانون الستثمار رقم
 72لسنة  : 2017التصدير .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  3ش حسن المأمون -
 - 337شعاع الحقيقة للتدريب والستشارات  Ray Of Truthشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35818ورقم قيد  188203مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنمية الموارد البشرية - .اقامة وتنظيم ورش العمل .إقامة وتنظيم المعارض عدا السياحية(بشرط
استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  51الدور الخامس عقار  22مكرر ش
الندلس -
 - 338رقعه الشطرنج للستشارات والتسويق  Chessboard for consultant and marketingشركة
رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35819ورقم قيد 188204
مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اقامة
وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -التجاره العامه والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به
قانونا التوريدات العموميه -تقديم خدمات النظافة والتعقيم -بيع وشراء وتصميم وتركيب وصيانه برامج
وتطبيقات الحاسب اللى واجهزه الحاسب اللى وانظمه تامين الخاصه بالشبكات وحمايه شبكات الحاسب اللى
وتوريد وتركيب شبكات الحاسب اللى تصميم واداره المواقع اللكترونيه عبر النترنت -التجاره اللكترونيه
عبر النترنت -التوكيلت التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال
الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض- .اقامه
وتشغيل كول سنتر -تأجير واستئجار الوحدات السكنيه والداريةوالتجارية -تسويق المنتجات فيما هو مسموح
به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور الول شقة  56- 11ش الملكه فريده-المعراج العلوى -
 - 339دايركت مارت لتجارة وتوريد الجهزة الكهربائية  Direct Martشركة رأس مالها 10,000.000
قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35821ورقم قيد  188205مركز عام عن تجارة وتوريد
الجهزة الكهربائية واللكترونية والمنزلية .التصنيع لدى الغير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش  - 116جسر السويس -
خلف حديقة بدر -
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 - 351شركة مركز المستقبل القليمى للدراسات شركة رأس مالها  1,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35864ورقم قيد  188218مركز عام عن -اعداد الدراسات البحثية فى مجال العلم
والقتصاد والسياسة- .اعداد الدورات التدريبية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  39شارع بيروت -
 - 340إنفجن هيلث كير  Invision Healthcareشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35822ورقم قيد  188206مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني)• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  15شارع اسماعيل القبانى
متفرع من شارع الطيران -
 - 341فوروكاوا للتوريدات  FURUKAWAشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35823ورقم قيد  188207مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مجموعه - 61
عماره  - 11الدور الرابع  -شقة  - 41الرحاب -
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 - 342انبسط تكنولوجى  Inbset Technologyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35824ورقم قيد  188208مركز عام عن • تصميم وأداره المواقع
اللكترونية عبر النترنت • أعمال تصميم برامج وتطبيقات الحاسب اللى والهاتف المحمول .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  299عمارات الحى الخامس  -الدور الخامس  -شقة  - 12التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
 أول - - 346بروموباك لصناعة الورق  PROMOPACKشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35833ورقم قيد  188212مركز عام عن - :انشطه قانون  72إقامة و
تشغيل مصنع لتصنيع الكياس الورقية و الصناديق من الكرتون و العلب و العبوات الورقية و مواد التغليف و
التعبئة و لفائف و انابيب الورق المقوى و الدوات الورقية المستهلكة للطعام و المائدة و المناديل و المناشف
الورقية و الورق و الكرتون بكافه انواعهم و اشكالهم إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و الدوات
البلستيكية المستهلكة للطعام و المائدة وكافه انواع البلستيك و المنتجات البلستيكية - :انشطه خارج قانون
- 72الستيراد و التصدير -تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور  - 12عمارة رقم  -4شارع - 151
 - 347بيوتى سنتر سمية الذهبى وشريكها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  35835ورقم قيد  188213مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارةمركز للعنايه بالبشره والشعر
والجسم (بيوتى سنتر) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل رقم  2بالدور الرضى عقار رقم  35شارع - 269المعادى
الجديده -
 - 348جودجيه العقاريه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع 35836
ورقم قيد  188214مركز عام عن التسويق العقارى - .ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية -ادارة
المراكز التجارية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم -A-B
مول الماظة افينيو -
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 - 349سبارو ج للتعدين  Sparrow G Miningشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35838ورقم قيد  188215مركز عام عن  -استغلل المناجم والمحاجر -
التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
الوساطة التجارية 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 القاهرة وحدة رقم - A25ميراج ريزيدنس  -التجمع الول -
 - 350سيفرود للنقل  Safe Roadشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  35862ورقم قيد  188217مركز عام عن النقل البرى والداخلى للركاب ونقل العمال(عدا النقل
السياحى) -النقل البحرى للبضائع -ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع (الداخلى -الدولى)
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص
اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا
 /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  25ش المشتل-كورنيش المعادى -
 - 352مارلين وشريكها لمستحضرات التجميل شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35866ورقم قيد  188219مركز عام عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت
الغذائية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3ش  3المساكن الشعبيه -
 - 353بويل للمقاولت والتوريدات العمومية  Booilشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35867ورقم قيد  188220مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات
العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القليوبية شقة رقم  - 6عمارة رقم  - 56محلية  - 8الحى الول -
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 - 354بيوتى ناى للتدريب والتجارة  BEAUTY NAYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35868ورقم قيد  188221مركز عام عن إعداد الدراسات والبحوث الفنية
والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية .إنشاء وإدارة مراكز التدريب
لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 12الدور الثانى  -عمارة رقم  - 43بناية الوهيب  -شارع عباس ابن
فرناس  -التجمع
الخامس -
 - 355التجمع للمواد الغذائية شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35870ورقم قيد  188222مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد المواد
الغذائية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  607النرجس عمارات  -ميدان فاطمة الشربتلى  -التجمع الخامس -
 - 356براجما للتصميم  Pragma Designشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35876ورقم قيد  188223مركز عام عن  -إعداد تصميمات الجرافيك  -تسويق المنتجات
والبضائع المسموح بها قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3و  1 /الدور الرضي  -شارع السيد ندى  -تقسيم اللسلكي -
المعادي الجديدة -
 - 357كوتشي للمقاولت الكهربائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35879ورقم قيد  188224مركز عام عن مقاولت العمال الكهربائية .توريد الدوات الكهربائية
والمستلزمات والجهزة الكهربائية بكافة انواعها .مقاولت التشطيبات .صيانة المبانى والمنشآت .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الغربية الدور الثالث  45 -ش ابوبكر الصديق  -منشية البكرى -
 - 358بي ام سي لدارة المشروعات  P.M.Cشركة رأس مالها  220,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35880ورقم قيد  188225مركز عام عن إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى
رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اعادة
هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط 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 القاهرة  26شارع شريف -
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 - 359اتش كاى مصر للخدمات البيئية  HK - Egypt Environment Servicesشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35882ورقم قيد  188226مركز عام عن
تقديم خدمات النظافة والتطهير والتعقيم للمنشآت من الداخل فقط ومكافحة الحشرات والفات والقوارض يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  67ش التسعين الجنوبي -
 - 360تكنوفيرت لستصلح الراضى شركة رأس مالها  400,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  35883ورقم قيد  188227مركز عام عن -تجارة السمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات
الزراعية ومبيدات الصحة العامة والبذور والتقاوى -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة - 2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.
التوريدات العمومية -التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فىشان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية  1سنتر بسمة-المركز التجارى-الحى الخامس -
 - 361ليسكادا لخدمات الضيافة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35884ورقم قيد  188228مركز عام عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة نادى العلميين بالبر الغربى شارع عبدالعزيز ال سعود-المنيل
 - 362التيميت للتوريدات العمومية والتركيبات Ultimate For General Supplies &Installations
شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35885ورقم قيد 188229
مركز عام عن -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة -اعمال التشييد والبناء -التوريدات العمومية -
اعمال التركيبات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  73شارع البنك الهلى-عمارات السعودية -
 - 363فولت للستثمار الصناعى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35886ورقم قيد  188230مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات
الكهربائية والصناعات الهندسية المكملة لهم .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  56شارع الخليفة المأمون -
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 - 364الوعد للنتاج الداجنى  AlWaad Companyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35887ورقم قيد  188231مركز عام عن تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القليوبية  1ارض البرتقال-الزهويين -
 - 365ام .إى .جي للمقاولت والنشاءات والنقل  M.E.Gشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35888ورقم قيد  188232مركز عام عن  -مقاولت صيانة المبانى -
مقاولت أعمال النشاءات  -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -التوريدات الكهربائية  -النقل البرى
الداخلى للبضائع بالشاحنات الخفيفة والثقيلة ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات
وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط
من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية منشية البكرى  -شارع ابو بكر الصديق -
عمارة رقم  - 45الدور الثانى -
 - 366جينياص جين لتنمية الموارد البشرية  Genius Geneشركة رأس مالها  16,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35890ورقم قيد  188233مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنمية الموارد البشرية -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة شقة  6الدور 5- 3ش كمال عنب-تقسيم اهالى المنيل-منيل الروضه -
 - 367يونيكدور للتشطيبات والديكور  Unic Door For Finishing and Decorationشركة رأس
مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35891ورقم قيد  188234مركز عام
عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية وتوريد البواب والشبابيك
والرضيات الخشبية - .القيام باعمال التشطيبات والديكور .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  1الدور الول فوق
الرضى  -عقار بالقطعة  526منطقة د  -ش  16تقاطع ش - 9
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 - 368ذا كوريور كورب  The Courier Corpشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35893ورقم قيد  188235مركز عام عن الشحن والنقل البرى الداخلى
للبضائع - .ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب (الداخلى-الدولى) او النقل البرى للبضائع (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 .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة عمارة  - 1شقة  - 2مربع  - 1186شارع منخفض التكاليف  -موازى للمشير احمد اسماعيل-
 - 369كولينرى كوتور كاترينج ايجيبت  Culinary Couture Catering Egyptشركة رأس مالها
 5,000,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35894ورقم قيد  188236مركز عام عن
 :نشاط من داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الوجبات الجاهزة والمشروبات الجاهزة  -تجارة التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده
 اقامة وتشغيل سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  :نشاط من خارج قانون  72لسنة - 2017اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافيهات لتقديم جميع انواع المشروبات وتقديم جميع انواع
المأكولت والتيك اواى  -حق استغلل العلمات التجاريه (الفرانشايز)  -التصدير  -تقديم خدمات العاشه (
الكاترينج) • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة قطعه رقم  216منطقة الصناعات الصغيره -التجمع الثالث -
 - 370ايزى سيرفيسس للتخليص الجمركى  Easy Servicesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35896ورقم قيد  188237مركز عام عن  -تقديم الخدمات اللوجستية من
التخليص الجمركى  -التصدير  -التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  4شارع حسن رائف من شارع ابن الكرانى -
 - 371جولدن مود للضيافة  Golden Moodشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35897ورقم قيد  188238مركز عام عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة
والكافيهات- .عرض المصنفات السمعية والبصرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  19شارع محمد مصطفى حمام-مدينة نصر
اول - -
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 - 372شبيلفيزا  Spielwieseشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35899ورقم قيد  188239مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  - 72أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  :-أنشطة خارج قانون - 72إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية
وتدريب الموارد البشرية - .اقامة وتشغيل مركز متخصص لتدريب للطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات
الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة برج  20ر الشطر السادس-زهراء المعادى -
 - 373ايه ام كيه جروب للحاصلت الزراعية  A.M.K Groupشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35900ورقم قيد  188240مركز عام عن التوريدات العمومية وعلى
الخص توريد الحاصلت الزراعية والفواكه بكافة انواعهم .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شارع  9الرئيسى  -قطعة
 - 7107الدور الثانى يمين السلم -
 - 374اكس فلكس للشحن  X Felixشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35901ورقم قيد  188241مركز عام عن الشحن والنقل البرى الداخلى للبضائع - .ول يتم مزاولة نشاط
النقل البرى للركاب أو 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 باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القليوبية عمارة  5أ  -ابراج المدينة المنورة  -شارع  15مايو -
 - 375بيروت للستثمار التجارى شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  35902ورقم قيد  188242مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية  -تجارة المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  32شارع محمد محمود -
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 - 376لوميرا فودز لتجارة المواد الغذائية  Le mira Foods Stuff Tradingشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35903ورقم قيد  188243مركز عام عن -
التصدير والتوكيلت التجاريه* تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -التوريدات العمومية
 تجارة المواد الغذائية  -التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية والخضار والفاكهه الطارجة والمجمده  -اقامةوتشغيل مخزن لتخزين البضائع يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  100شارع الميرغنى -عمارة بنك عوده -
 - 377رود ليدرز لتأجير واستئجار السيارات  ROAD LEADERSشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35917ورقم قيد  188252مركز عام عن تأجير واستئجار
السيارات والتوبيسات .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم - G11/ 4امام بوابة رقم  3القرية
التكنولوجية  -تقسيم اللسلكى  -المعادى الجديدة -
 - 378دي آي آو يو للتجارة  DAOUشركة رأس مالها  2,700.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35918ورقم قيد  188253مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .التصدير .التوريدات العمومية.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .تنظيم الحفلت العامة والمعارض عدا المعارض السياحية (
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .التسويق اللكترونى .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس -
برج  - 211وان القطامية -
 - 379كارديف للنقل البرى  Kardef Road transportشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35919ورقم قيد  188254مركز عام عن النقل البرى الداخلى والدولى
للبضائع وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو
خارجه ال بعد ?? القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى
والنقل البرى مع الخذ فى العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى أو الرحلت -
التصدير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه  602قطعه الرض رقم
 20بلوك  15المنطقه السادسه -
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 - 380ديوتكس لتجارة القمشة  Deyutexشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  35922ورقم قيد  188255مركز عام عن تجارة القمشة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  25ش جسر السويس  -تقسيم
عمر بن الخطاب  -السلم اول -
 - 381ايه كي ام اي للمقاولت والتوريدات العمومية AKMI for Contracting and General
 Suppliesشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35923ورقم قيد
 188256مركز عام عن  -المقاولت العامة  -مقاولت أعمال التشييد والبناء وأعمال الحفر والردم وانشاء
ورصف الطرق  -القيام بأعمال التشطيبات والديكورات  -القيام بأعمال تنسيق وتجميل وصيانة الحدائق
والطرق والميادين (اللند سكيب)  -مقاولت العمال الكهروميكانيكية  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  3مساكن المقاولون العرب  -منطقة - 11
 - 382عناية للدعاية والعلن  INEIA Advertising Agencyشركة رأس مالها  20,000.000قيدت
فى  2022-06-08برقم ايداع  35924ورقم قيد  188257مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة
الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .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) .إعداد التصميمات الهندسية .تنظيم الفاعليات والمعارض عدا المعارض السياحية(بشرط
استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 93عمارة  - 21الشطر  - 13زهراء
المعادى -
 - 383موسكي للتصدير  MOSKIشركة رأس مالها  350,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35929ورقم قيد  188259مركز عام عن تصنيع المنتجات والمصنوعات الجلدية والكسسوارات
المعدنية والذهبية لدى الغير التجارة اللكترونية عبر النترنت التصدير التجارة العامة فيما هو مسموح به
قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني  -مبنى رقم  33هليوبوليس جاردنز  -شيراتون -
 - 384ترى بروكريدج للتسويق العقارى  Tree Brokerageشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35931ورقم قيد  188260مركز عام عن الستثمار والتسويق العقارى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة فيل  - 19الحى الثانى  -المنطقة  - 5التجمع الخامس -
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 - 385آر إى أيه للتسويق العقارى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35933ورقم قيد  188261مركز عام عن -الستثمار العقارى - .التسويق العقارى - .التوريدات
العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  41شارع حسن افلطون-ارض الجولف
 - 386ليت فاينانس للتسويق اللكترونى  Lite Financeشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35935ورقم قيد  188262مركز عام عن • التسويق اللكترونى عبر
النترنت • .تصميم وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول
البيانات • التصالت وخدمات النترنت • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في
ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية • .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية • .اقامه واداره وتشغيل وصيانة
محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات
التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة( .مع مراعاة قرار وزير الدفاع
والنتاج الحربي رقم  64لسنه  • 2003إنشاء 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 .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  2برج ايليت شرق الوتوستراد امام مدخل زهراء المعادى -
 - 387محمد امين محمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35936ورقم قيد  188263مركز عام عن انشاء او اداره او تشغيل المدارس مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية قرية سندره بجوار المسجد الكبير
 - 388كريم جلل للتجارة شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35938ورقم قيد  188264مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  18ب عمارات العبور -
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 - 389ام اى جى للبرمجيات  MEG Programsشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  35952ورقم قيد  188266مركز عام عن أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوى اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الغربية  20ش السيسى  -ميدان السكندرية -
 - 390جى اس للستثمار الصناعى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35953ورقم قيد  188267مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات
الكهربائية والصناعات الهندسية الخاصة بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة  - 44فيوتشر مول -
 - 391سي جي أي انترناشونال للتجارة  CGI International for Tradingشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35958ورقم قيد  188268مركز عام عن
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  29ش جاد الحق  -من المشير
احمد اسماعيل  -مساكن شيراتون -
 - 392أكاسيا للستشارات والخدمات البيئية Acacia For Environmental Consultancies and
 Servicesشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35961ورقم قيد
 188269مركز عام عن تقديم الستشارات البيئية (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 )  .تقديم خدمات التفتيش الفنى واعمال القياسات وإعداد الدراسات البيئية للمبانى والمنشآت .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  24شارع الشهيد مصطفى رياض  -المنطقة الولى -
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 - 393أدفانسيد إنتليجنت سوليوشنز لدارة المشروعات  Advanced intelligent Solutionشركة رأس
مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35965ورقم قيد  188270مركز عام
عن  -الوساطه التجارية  -تقديم الستشارات الهندسيه فى مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسبات الليه ونظم
المعلومات وقواعد البيانات والحلول المتكامله (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 )
 .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة
بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول - .إنشاء وإدارة مراكز
التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 التوريدات العمومية  -التجارة اللكترونيه عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بايوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عماره  170الحى الخامس -
التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 394هويفو ميديكال  Hoivo Medicalشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-08
برقم ايداع  35994ورقم قيد  188272مركز عام عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -
تجارة وبيع وتوزيع الدوية الطبية والجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمكملت
الغذائية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم  - 4بلوك مركز خدمات التجمع الول  -التجمع الول -
 - 395مأكولت الحمراء تيك أواى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 36026ورقم قيد  188274مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم المأكولت السوريه.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية محل  10ابراج العالمية  -الورش سابقا -
 - 396بريمير أويل لتسويق المواد البترولية  Premier Oilشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  36030ورقم قيد  188275مركز عام عن تسويق المواد البترولية .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  16شارع فؤاد بدوانى  -الحى الثامن  -مدينة نصراول -
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 - 397أ ر ج لدارة الصول العقارية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  36031ورقم قيد  188276مركز عام عن -إدارة الصول العقارية- .تأجير وبيع وشراء
العقارات والمباني والراضي والوحدات الدارية والسكنية والتجارية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة قطعة  62بمركز خدمات التجمع
الخامس
 - 401المارين ماسترز لصيانه المراكب شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  36129ورقم قيد  188284مركز عام عن صيانه و اصلح السفن و المراكب خارج
الحواض بالموانى المصرية 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  40ش مصدق -
الدقى
 - 402فرايداى للتسويق السياحى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36162ورقم قيد  188286مركز عام عن التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى
السياحية .تسويق المنتجات تقديم خدمات رجال العمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون)
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة عمارات اول مايو  -عمارة  4ب  -امام ميدان الساعة -
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 - 398أنفو كرافت لحلول العمال  Info Craftشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  36041ورقم قيد  188279مركز عام عن • أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول
البيانات • التصالت وخدمات النترنت • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها • .صيانة الجهزة والمعدات اللكترونية وأجهزة التصالت السلكية واللسلكية • .عرض وتوزيع
المصنفات المسموعة والمرئية • .تصميم وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت • .تقديم الستشارات في
مجال تكنولوجيا المعلومات وحلول العمال (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية,
ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب
وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24ش احمد تيسير  -ارض الجولف -
 - 399نفرت جولف للطاقة  Nivert Gulfشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  36099ورقم قيد  188281مركز عام عن إقامة وصيانة محطات الغاز الحيوى ومحطات الطاقة
الجديده والمتجددة .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008 .
تجارة وتوزيع الخرسانة الجاهزة والسمدة العضوية .تدوير المخلفات لدى الغير .التوريدات العمومية.
المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .تسويق المنتجات بكافة انواعها .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية برج ايمن عطيه
 بجوار مطبعة الصحابة  -ابو راضى - - 400كيان مصر للقمشة شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 36126ورقم قيد  188282مركز عام عن تجارة الجملة والتجزئة للمنسوجات والملبس الجاهزة
والمفروشات والقمشة  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  9ش شجرة مريم -
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 - 403ميديكال كاونتى للصناعات الدوائية MEDICAL COUNTY FOR PHARMACEUTICAL
 INDUSTRYشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36166ورقم
قيد  188287مركز عام عن تجاره وتوزيع وتوريد و انهاء إجراءات تسجيل للدويه البشريه والبيطريه
والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبيه والجهزه الطبيه ومستلزماتها والمحاليل الطبيه بمختلف انواعها
والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه واغذيه الطفال والبان الطفال والغذيه الطبيه الخاصه والعشاب الطبيه
ومستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشريه المنزلية والعشاب الطبية والغذية الطبية
واضافات العلف السائلة والبودرات ومخصبات التربه والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذيه والهيئه
القوميه لسلمه الغذاء والكيماويات والخامات الدوائيه والمنتجات الورقيه -التصنيع لدى الغير للدويه البشريه
والبيطريه والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبيه والجهزه الطبيه ومستلزماتها والمحاليل الطبيه بمختلف
انواعها والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه واغذيه الطفال والبان الطفال والغذيه الطبيه الخاصه
والعشاب الطبيه ومستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشريه والعشاب الطبيه والغذيه
الطبيه واضافات العلف السائلة والبودرات ومخصبات التربه والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية والهيئة
القومية لسلمه الغذاء والكيماويات والخامات الدوائية والمنتجات الورقية -التجارة العامة و التوزيع فيما هو
مسموح به قانونا -التوريدات العموميه -التوكيلت التجاريه -التصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل
بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين
المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  -6الدور الثانى علوى -بلوك  20عمارة رقم  9شارع محمد
مصطفى حمام -مدينة
نصر اول -
 - 404هابينس هب لخدمات الغسيل والعناية بالسيارات  Happiness Hubشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36167ورقم قيد  188288مركز عام عن
تقديم خدمات الغسيل والعناية بالسيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ق  501عمارات البنفسج  -التجمع الول -
 - 405ذا واى لدارة الصول العقارية  The Wayشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36168ورقم قيد  188289مركز عام عن  -التسويق العقارى - .إدارة
الصول العقارية - .الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها  -المقاولت العامة - .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم -RPC-8الدور
الثامن جناح - Cمشروع ريحانة بلزا  -قطعة ب  -منطقة الخدمات د  -زهراء المعادى -
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 - 406اكسي بوتيك للتسويق اللكتروني للملبس  Exxy Boutiqueشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36169ورقم قيد  188290مركز عام عن  -تصنيع الملبس
الجاهزة لدى الغير  -التسويق اللكتروني للملبس الجاهزة عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  18ب  - 2مدينة التجاريين -
 - 407برستيج وود لتجارة الخشاب شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36170ورقم قيد  188291مركز عام عن -تجارة الخشاب -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  24شارع احمد رجب-من شارع مزرعة البط -
 - 408سيناتور جروب للتجارة والمقاولت  Sinator Group For Trade and Contractingشركة
رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36171ورقم قيد  188292مركز
عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية المقاولت العامة تأجير المعدات
التصدير 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 .النقل البرى الداخلى
للبضائع "ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع (الداخلى-الدولى) والمهمات وخدمات النقل داخل
القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز
تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" .التصنيع لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  - 519 Aمول
-POINT 9قطعة (-)MU1الدور الخامس-حى وسط البلد-منطقة -DOWNTOWNالعاصمة الدارية -
 - 409أم اند أى للتسويق السياحى  M & Iشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  36174ورقم قيد  188293مركز عام عن -اقامة وتشغيل وادارة واستئجار المطاعم الثابتة
والكافتريات السياحية -ادارة وتشغيل مراكز الغوص ويخوت السفارى -اقامة وتنظيم الحفلت العامة
والمناسبات العامة -تجارة وتأجير الدراجات البخارية وعربات الصحراء -الدارة والتسويق السياحي للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر شاطئ القصير العام-
بجوار سور الشركة القديمة -
 - 410فيمكو للنشاءات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36176
ورقم قيد  188294مركز عام عن المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8تقسيم ماهر -
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 - 411إتش.بى.إيه كوزماتكس  H.B.A COSMATICSشركة رأس مالها  1,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36177ورقم قيد  188295مركز عام عن تجارة وتوزيع مستحضرات
التجميل والمنظفات والمواد الكيميائية وإضافات العلف والمواد الغذائية والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  26عمارات الشرطة  -كورنيش النيل -
 - 412اليسر باى  ELYUSSR PAYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  36178ورقم قيد  188296مركز عام عن  -تطوير التطبيقات و البرمجيات و المواقع اللكترونية
 تقديم خدمات الدفع اللكترونى -تحصيل الفواتير الكترونيا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بايوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13ش سيدى جابر -ميدان
الجامع
 - 413باتير للتسويق العقاري  Patirشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36179ورقم قيد  188297مركز عام عن التسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6عمارات مصر للتعمير  -شقة
 - 11المنطقة التاسعة -
 - 414حي تكنولوجيز ايجيبت شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36180ورقم قيد  188298مركز عام عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من
أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول
البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -إقامة شبكات نقل
الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية- .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  -S15وحدة  11 L101ش يوسف الجندي  -باب
اللوق  -التحرير -
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 - 415ايجيبسي لتجارة الملبس الجاهزة  Egypsyشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36182ورقم قيد  188299مركز عام عن تجارة الملبس الجاهزة يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  21ش محمود بسيوني  -ميدان طلعت حرب  -وسط البلد -
 - 420ذا ايجنسى للستشارات الهندسية  THE AGENCYشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36188ورقم قيد  188304مركز عام عن -تقديم الستشارات الهندسية -
المقاولت العامة ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة مشروع  33عمارة شقة - 101منطقة شرق السادسة -
 - 416بزنس إيجيبت للبحاث العلمية  Business Egyptشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36184ورقم قيد  188300مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اعداد البحاث العلمية  -تسويق المنتجات  -التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التصدير المقاولت العامة  -تقديم خدمات
تنسيق الحدائق واعمال اللند سكيب والهارد سكيب اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
 التصنيع لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرهاالتي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  153ابراج العز  -مدخل ب  -الدور الثالث  -ميدان ابن الحكم  -حلمية الزيتون -
 - 417أو سى كيه  O.C.Kشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36185ورقم قيد  188301مركز عام عن ادارة المطاعم الثابتة والكافيهات يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  19شارع
مصطفى عمر -
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 - 418متوجة لمستحضرات التجميل  Motawaga Cosmeticsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-09برقم ايداع  36186ورقم قيد  188302مركز عام عن انشطة داخل قانون
الستثمار  2017/72تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل بكافة انواعها واشكالها بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والتركيبات العطرية والمعطرات
ومستحضرات التجميل بكافة انواعها واشكالها إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات  .انشطة خارج قانون الستثمار  2017/72التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت التوريدات
العمومية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  9ش الشيخ قمر  -السكاكيني -
 - 419ورلد جيت لخدمات رجال العمال  World Gateشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36187ورقم قيد  188303مركز عام عن تقديم الستشارات الدارية
والمالية والقتصادية (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 الجدوى
للمشروعات .تقديم خدمات رجال العمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون) .إعادة هيكلة
الشركات من الناحية الدارية فقط .التوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم - S4مبنى  - Dواتر واى - 5Aالتجمع الخامس -
 - 421هيليوبوليس لتصدير وتوريد خامات الحراريات والسيراميك شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36189ورقم قيد  188305مركز عام عن التصدير التوريدات العمومية
تصدير وتوريد خامات الحراريات والسيراميك يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية ش الجيش  -بجوار محكمة الباجور -
 - 422ستار دنت لتركيبات السنان شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36191ورقم قيد  188306مركز عام عن اقامة وتشغيل معمل لتركيبات السنان يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم - 2
الدور الثانى  -برج رقم  - 4عمارات عثمان احمد عثمان  -كورنيش النيل -
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 - 423الزين لتجارة الجملة و التجزئة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36192ورقم قيد  188307مركز عام عن -انشطه قانون  : 72تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطه خارج قانون -- : 72اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات و
الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى -
تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة القطعه  - 5112الحى الرابع -الهضبة الوسطى -
 - 424جو باك للستثمار التجاري  Go Packشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36199ورقم قيد  188313مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
مواد التعبئة والتغليف وكذلك تصنيعها لدى الغير  -تجارة وتوزيع وتصدير مواد التعبئة والتغليف وتصنيعها لدى
الغير  -التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم - 435
النرجس عمارات  -التجمع الخامس -
 - 425فاطمه احمد كور حسن وشريكتها فاتن عبدا منصور شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36208ورقم قيد  188321مركز عام عن -انشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  : 2017تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للملبس
الجاهزة- .انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017التوريدات العمومية - .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية وحدة رقم - 53
الدور الرضى (أ)  -المول التجارى سنتر العبور  -الحى الول -
 - 426فرتي فالي لتجارة وتوريد السمدة والكيماويات والمبيدات الزراعية  Ferty Vallyشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36211ورقم قيد  188322مركز عام عن
تجارة وتوريد السمدة والكيماويات والمبيدات الزراعية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية شقة  - 1عمارة  - 14الدور الول  -شارع
ابو بكر الصديق -
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 - 427ايليجانزا للستثمار العقارى
 Eleganza Real Estate Investmentشركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36227ورقم قيد  188323مركز عام عن الستثمار العقاري بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع
الجهزة اللكترونية أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية و مستلزمات النارة أقامه و تشغيل
مصنع لتصنيع الغزل و النسيج أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع ورق الكرتون أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع
الزجاج أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجلود و الحذية أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المواسير و البولى
اثلين أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث و الخشاب أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية و
المنزلية 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 البنفسج  10فيل -137
التجمع الول
 - 428اركو للستثمار الزراعى و النتاج الحيوانى و الداجنى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36230ورقم قيد  188324مركز عام عن نشاط داخل ق  :72استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في
الستزراع وليس الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان
أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج
البيض أو التسمين أو اللحوم .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللحوم و الدواجن  .أقامه و تشغيل مصنع
لتصنيع السمدة أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى  .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة
الجاهزة  .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع لملبس الجاهزة .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور و مستحضرات
التجميل  .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العصائر و المربات الطبيعية .أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات
الرى الحديث  .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج
الوادي القديم  .تجارة الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم  .أقامه و تشغيل الفنادق ,الثابتة  ,ويخوت السفاري ,والموتيلت ,والشقق والجنحة الفندقية,
والقرى السياحية  ,والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو
ثقافية  ,واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم  ,وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي
المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  .نشاط خارج ق  :72التوريدات العمومية  .المقاولت العامة .مع
اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  80ش صادق جوهر  -الحى السابع  -مدخل -2شقه 4
 - 431سكينسوفت لمستلزمات التجميل  SKIN SOFTشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36257ورقم قيد  188328مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة مركز
تجميل للعناية بالشعر والجسم والبشرة "فيما عدا اجراء العمليات الجراحية" تجارة وبيع وتوزيع مستلزمات
التجميل يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني  -برج أ عمارة  - 4ابراج المعادي ستارز  -كورنيش النيل -
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 - 429بسطها للتوريدات  Bassatha For Suppliesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36239ورقم قيد  188325مركز عام عن مقاولت أعمال التشطيبات
والديكور .التوريدات العمومية .تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والملبس الجاهزة بكافة انواعها .الدارة
والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تنظيم المعارض (
فيما عدا المعارض السياحيه) و المؤتمرات والفراح و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل
معرض على حده .بيع وتأجير معدات الضاءة والتصوير (فيما عدا التأجير التمويلى) .تسويق المنتجات بكافة
انواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة مكتب  - 1الدور الثانى  -مول امون  -اسكان المستقبل -
 - 430إيجى مايندز  Egy Mindsشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36248ورقم قيد  188327مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال
واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت
الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب
الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة
الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية.
• استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية • .
تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث
العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة
وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات
العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية
وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن
الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة
وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة
أنواعها .إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو
طبية  .اقامة وتشغيل وإدارة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية .إقامة وتشغيل وإدارة العيادات الطبية
التخصصية .إعداد وادارة برامج الرعاية الصحية (فيما عدا اعمال التأمين والوساطة في التأمين) .تقديم خدمات
الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن .ادارة الصيدليات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع الشهيد سيد زكريا  -مساكن شيراتون
-
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 - 432اشرف محمد حسن جزر وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  36278ورقم قيد  188330مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الهندسية والكيماويات والمواد الغذائية - .إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة
وتغليف المنتجات بكافة انواعها - .تجارة الجمله و التجزئة (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة)- .
الستثمار العقارى 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
 2007و  .مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  - 2008اقامة وتشغيل الثلجات
والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها:- .
أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  - .بناء وتشييد المعارض (فيما عدا السياحية) والمخازن (عدا مخازن الكيماويات الخطرة) * .مع
اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية شقة  - 3الدور الول بعد الرضى  -قطعة  - 88محلية  34ب  -الحى الثانى -
 - 433الهرام لتصنيع وإنتاج الزيوت الطبيعية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  36279ورقم قيد  188331مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع الزيوت الطبيعية والنباتية وتعبئة وتغيلف المواد الغذائية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات انشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017تصنيع وتعبئة وتغليف ما
سبق لدى الغير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
الغربية 3ش مدرسة الفتوح -
 - 434وان واى ليد لتأجير الشاشات  One Way Ledشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36280ورقم قيد  188332مركز عام عن تأجير شاشات العرض ومعدات
الضاءة والصوتيات واستيدج الحفلت العامة (فيما عدا التأجير التمويلى) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10تقسيم الوقاف -
 - 435سيليكزا للتكنولوجيا الحيوية  Cellixiza Bio Technology Companyشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36286ورقم قيد  188335مركز عام عن
التوريدات العمومية  -توريد مستلزمات المعامل من منتجات التكنولوجيا الحيوية  -توريد الكواشف المعملية -
توريد المستلزمات الطبية فيما عدا الدوية  -التصنيع لدى الغير  -تعبئة وتغليف منتجات التكنولوجيا الحيوية
لدى الغير  -التوكيلت 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  5ش مسجد الرحمن  -متفرع من ش مجد السلم -
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 - 436بايلكس فونديشن للمقاولت العامة
 Pilex Foudationشركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36292ورقم قيد  188336مركز عام عن المقاولت العامة  .مقاولت اعمال الساسات .أقامه و تشغيل
المراكز التجارية  .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة القاهرة عمارات العبور  -ش صلح سالم بجوار فتح ا ماركت  -مرحله ثانيه -
عماره  -34الدور  -19شقه 4
 - 437تيسل للتسويق السياحى  Teslaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  36325ورقم قيد  188337مركز عام عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق
الفندقية والقرى السياحية .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و
وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها ادارة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او
تجارية او ثقافية .تقديم خدمات رجال العمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون) .تأجير
السيارات (عدا التأجير التمويلى والليموزين) .التسويق اللكترونى عبر النترنت .الوساطة في انهاء الجراءات
الدارية امام الجهات الغير حكومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية برج الحسن  -بعد كوبرى الفحص مباشرة  -بجوار
كافيه - Strong
 - 438ليرز للمقاولت العامة والتوريدات العمومية  Layeresشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36326ورقم قيد  188338مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات
العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  1شارع عبدالشافى مختار عبدالشافى  -نعيم الجيار -
 - 439تاسكون للمقاولت والتصميمات الهندسية والتوريدات العمومية  Tasconشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36327ورقم قيد  188339مركز عام عن
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة اعداد التصميمات الهندسية التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  33ش حسن الشريف  -الدور السادس  -شقة - 12
 - 440تراست بروسز جيت للستثمار التجارى
 Trust Process Gate For Commercial Investmentشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-09برقم ايداع  36328ورقم قيد  188340مركز عام عن التجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة  92النرجس  - 1التجمع الخامس
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 - 441داست إيند إيجيبت للتوريدات  Dust End Egyptشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36332ورقم قيد  188342مركز عام عن ادارة وتشغيل مغسلة لتنظيف
وتعقيم مستلزمات النظافة  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية تقديم
خدمات النظافة والصيانة للمبانى ومكافحة الحشرات التصنيع لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  143شارع سعيد الجمال -
 - 442نمبر ناين للتصدير  Number9شركة رأس مالها  657,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  36333ورقم قيد  188343مركز عام عن  -تنظيم الحفلت العامة  -التوريدات العمومية  -بيع
المستلزمات الدعائية  -تجهيز العلب والهدايا الفاخرة لدى الغير  -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الشقة رقم  10بالدور الثانى -
عمارة  - 80حى اللوتس  -المنطقة الثانية  -التجمع الخامس -
 - 443اتمنجاى للخدمات الطبية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36340ورقم قيد  188344مركز عام عن  -ادارة وتملك العيادات التخصصية  -ادارة وتملك المراكز
الطبية التشخيصية او العلجية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  58شارع الثورة -
 - 444سى تو ساند للختبارات الهيدروستاتيكية  SEA2SAND For HYDRO TESTING LLCشركة
رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36349ورقم قيد 188345
مركز عام عن  -انشاء وادارة مراكز الغوص والكوا سنتر (السنوركل  -التزحلق على الماء) والنشطه المكمله
لها او المرتبطه بها  -إقامة و تشغيل وإدارة المخيمات السياحية  -صيانة واختبار معدات وادوات واجهزة
الغوص والمعدات والدوات والجهزة الهيدروستاتيكية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر شارع ابو سفنجى عماره ب - 15
 - 445ام ايه زد للتسويق العقارى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36367ورقم قيد  188349مركز عام عن التسويق العقارى تقديم الستشارات في مجال العقارات (فيما
عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) الوساطة
العقارية البيع بالعمولة اداره المشروعات عدا الداره الفندقية التجارة و التوزيع 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 بأي وجه من الوجوه مع 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  2ب طريق
النصر  -ش عباس العقاد -مدينه نصر اول
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 - 446الترابط العربى شركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36371
ورقم قيد  188351مركز عام عن التسويق العقارى  .المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة .
مقولت اعمال التشطيبات و الديكور و العمال الكهربائية  .توريد مواد البناء بكافه أنواعها  .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  1برج الندلس  -من ش السويس-
مدينه نصر ثالث
 - 447طيور الجنة للستثمار السياحى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  36388ورقم قيد  188355مركز عام عن اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او
رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات
المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع أقامه وتشغيل يخوت السفارى
على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2ش عبدالحميد سعيد-بجوار مول طلعت حرب-
وسط البلد -
 - 448ان كى لتصنيع الشنط والحذية  N Kشركة رأس مالها  1,200,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36389ورقم قيد  188356مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الجلدية من شنط واحذية وتصنيع علب التعبئة والهدايا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى عمارة 14
مجاروة سلمى واحد طريق اسماعيلية الصحراوى  -كمبوند امنحتب
خلف سوق العبور -
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 - 449تراست بيلد للتخطيط العمرانى شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  36390ورقم قيد  188357مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون - 72استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة - 2008 .تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية
والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم - .الستثمار العقارى  :بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون .اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجميد
وتجفيف وتشميع وتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة والحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية تجاره الجمله والتجزئه فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة:- .
أنشطة خارج قانون - 72أنشطة البناء للسكان العائلي والداري والتجاري - .اقامة وتشغيل وادارة المخازن
والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة- .اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات- .اقامة وتشغيل
محطة تموين السيارات- .التصدير .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده
بقانون الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم -3محور خدمات بين  24و - 26
 - 450اصيلة للدواجن شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36391
ورقم قيد  188359مركز عام عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية بالمبنى الكائن امام مكتب التأمينات الجتماعية
 - 451تكنوفيرس للبرمجيات  Technoverseشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  36393ورقم قيد  188360مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  - 72صناعة تكنولوجيا
المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و
أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من
صوت وصورة وبيانات - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية :- .أنشطة خارج قانون - 72
التسويق اللكترونى عبر النترنت مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم -4الدور الخامس-برج صن رايز -
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 - 452لبيل لدارة الصول العقارية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36431ورقم قيد  188361مركز عام عن الستثمار العقارى  .المقاولت العامة التجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية إدارة الصول العقارية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر قطعة رقم - 152المركز
السياحى -
 - 453اتش ورلد للتسويق العقارى  H World for real-estateشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-09برقم ايداع  36433ورقم قيد  188362مركز عام عن -التسويق العقارى -
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا -التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه
 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة -2منطقة -2عماره  61اللوتس الشمالية-امام نادى بلتينيوم -التجمع الول-
 - 454إي.كي.إم للتطوير العقارى و المقاولت A.K.M for real estate deveiopment and
 constructingشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36456
ورقم قيد  188363مركز عام عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة الستثمار والتطوير العقاري .
التسويق العقاري التجارة العامة  .التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة
محافظة القاهرة غرفة (J (-الكائنة بالشقة  3مكرم عبيد-
 - 455ام بى ام فور تريدنج اويل
 M B M FOR TRADING OILشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  36462ورقم قيد  188364مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا المقاولت
العامة مقاولت اعمال التشييد و البناء مقاولت اعمال بناء الطرق و الجسور مقاولت اعمال البنية التحتية
بيع و شراء النفط الخام و مشتقاته و المنتجات الكيميائية حفر البار النفطية و صيانتها بناء الخزانات النفطية
و مشتقاته و صيانتها أقامه و تشغيل محطات تموين و صيانه السيارات تركيب النابيب النفطية و صيانتها
تركيب المصافى النفطية و صيانتها مقاولت اعمال تشييد المصافى النفطية تقديم الخدمات اللوجستية من
التفريغ البضائع و التخليص الجمركي الستيراد و التصدير 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 .
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  128ش السودان  -المهندسين
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 - 456جراند للصناعات الخشبيه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36463ورقم قيد  188365مركز عام عن أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث أقامه و تشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب 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 وحده -12
الجوهرى مول
 - 457الفيروز للثاث شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36464
ورقم قيد  188366مركز عام عن أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع
الخشاب 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 وحده  -24الجوهرى
مول
 - 458ام ام سى ماجيكال مومنت كومبانى
 MMC MAGICAL MOMENT COMPANYشركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36465ورقم قيد  188367مركز عام عن -إقامة وتنظيم المعارض (فيما
عدا السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده -
التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم
اعمال الوكاله التجاريه ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض- .التوريدات
العمومية -إدارة المطاعم والكافيهات  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى
السياحية- .إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي .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  4ش محمد مظلوم  -متفرع من شارع
هدى شعراوى  -باب اللوق  -الدور السابع  -شقة 75
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 - 459وبلك للثاث المكتبى
 Woplek Office Furnitureشركة رأس مالها  7,500,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36483ورقم قيد  188369مركز عام عن أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع الدوات المنزليه و
الخشبيه و المنتجات الخشبيه بجميع أنواعها و مستلزماتها و الثاثات الخشبيه و المكاتب الخشبيه و الكراسى
الخشبية و المطابخ الخشبية و غرف نوم الخشبية و غرف السفره الخشبية و البواب و الشبابيك الخشبية و
الكنب الخشبية و غرف النترية الخشبية بالتنجيد بجميع أنواعها و مستلزماتها و قطع غيارها أقامه و تشغيل
مصنع لتصنيع و تجميع الدوات و الثاثات المكتبية و المعدنية و المنتجات المعدنية و المكاتب المعدنية و
الكراسى المعدنية و المكتبات المعدنية و الثاث الطبي المعدنى بجميع انواعه و مستلزماته و قطع غياره تركيب
و صيانه و تجاره و توزيع الدوات المنزليه و الخشبيه و المنتجات الخشبيه بجميع أنواعها و مستلزماتها و
الثاثات الخشبيه و المكاتب الخشبيه و الكراسى الخشبية و المطابخ الخشبية و غرف نوم الخشبية و غرف
السفره الخشبية و البواب و الشبابيك الخشبية و الكنب الخشبية و غرف النترية الخشبية بالتنجيد بجميع أنواعها
و مستلزماتها و قطع غيارها و الدوات و الثاثات المكتبية و المعدنية و المنتجات المعدنية و المكاتب المعدنية و
الكراسى المعدنية و المكتبات المعدنية و الثاث الطبي المعدنى بجميع انواعه و مستلزماته و قطع غياره
التصدير المقاولت العامه التوريدات العموميه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله
طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  25عباس العقاد  -قسم اول مدينه نصر
 - 460القيصر للتوزيع  ALCAESARشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36606ورقم قيد  188374مركز عام عن التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا  -التوكيلت 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 - .التصدير
المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة بلوك  - 13مساكن جزيرة بدران  -مدخل - 2
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 - 461بينتا ميد جروب للصناعات الدوائية Penta Med Group For Pharmaceutical
 Industriesشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36611ورقم قيد
 188375مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات
والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية
والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية
والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء
وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية• .
استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية • .
تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث
العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة
وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات
العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية
وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن
الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة
وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة
أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
بجهة محافظة القاهرة  4شارع البطراوى متفرع من شارع عباس العقاد  -المنطقة الولى -
 - 462بين ان بن للمطاعم  Bean N` Bunشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  36613ورقم قيد  188376مركز عام عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  19ش خالد ابن الوليد  -شيراتون المطار -
 - 463كونستركشن للتصدير شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36614ورقم قيد  188377مركز عام عن -التصدير- .التوريدات العمومية- .المقاولت العامة .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  2شارع احمد فاروق-ارض الجنينة -
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 - 464أيكون كول سنتر شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36617
ورقم قيد  188378مركز عام عن إقامة واداره وتشغيل مراكز التصالت (الكول سنتر) .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة الوحدة رقم ( )41-42الدور الرابع  -عقار رقم  - 21شارع نجاتى سراج تقاطع ابراهيم الرفاعى -
القطعة الولى  -بلوك  - 55المنطقة الثامنة -
 - 465سيجال انفيستمينت للتسويق العقارى  Segal investmentشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-12برقم ايداع  36618ورقم قيد  188379مركز عام عن التسويق العقارى  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شارع  48فيل  200الحى الخامس -المنطقة السادسه -التجمع الخامس -
 - 466سمير للتعليم عن بعد والتدريب SAMIR FOR ONLINE EDUCATION AND
 TRAININGشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36619ورقم
قيد  188380مركز عام عن تقديم خدمات التعليم عن بعد اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية
الموارد البشرية التوكيلت 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 .التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13ش محمد عبد الحكيم  -منشية البكري -
 - 467لتريس  La Tresشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36622ورقم قيد  188381مركز عام عن إدارة المطاعم والكافيهات ووحدات الطعام المتنقلة اقامة
وتشغيل مخبز آلي لنتاج المخبوزات والمعجنات والحلويات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  - 6464الحي
الخامس  -الهضبه الوسطى -
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 - 468ثق بنا العقارية  TRUST IN US REALTYشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36623ورقم قيد  188382مركز عام عن  -التسويق العقارى  -التسويق
اللكترونى -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية تقديم الستشارات
التسويقية و الدارية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) - .إقامة وتنظيم المعارض
( عدا السياحية )(بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) - .المقاولت العامة -الدعاية
والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية -اقامة و ادارة و تشغيل مركز لعداد و تنمية و تدريب
الموارد البشرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ة  3حسن الشريعى -مصر الجديدة -الدور الرضى -
 - 469ذا ليجند للتسويق العقارى  The Legend Real Estateشركة رأس مالها  20,000.000قيدت
فى  2022-06-12برقم ايداع  36625ورقم قيد  188383مركز عام عن التسويق العقارى .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة ة شقة  - 21عمارة  - 42مجموعة  - 62مدينتى -
 - 470بيدى للمشغولت اليدوية  BIYADI HANDMADEشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36628ورقم قيد  188384مركز عام عن -تجارة المنتجات و المشغولت
اليدويةوتصنيعها لدى الغير -التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوريدات العمومية -تجارة
و توريد المشغولت الخشبية و تصنيعها لدى الغير -الرسم على الخشاب و الجلود و الفخار و القمشة و
الزجاج و الحديد يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  32مصطفى النحاس -
 - 471الحمل للزراعة و الستثمار الزراعى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  36631ورقم قيد  188385مركز عام عن -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان
أو التسمين أو اللحوم - .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج
البيض أو التسمين أو اللحوم .إقامة المزارع السمكية  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية العبور محل رقم  - 39المركز التجارى
العالمى  -الحى الول -
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 - 472اندوزيرف للمقاولت  INDUXERVشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36632ورقم قيد  188386مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة واعمال التشطيبات  -تأجير واستئجار المعدات والسقالت المعدنية واللت فيما عدا التأجير التمويلي
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -تجارة مواد البناء الصناعية بما في ذلك مواد الحماية من
الحريق ومواد توفير العزل الحراري والتغطيات المعدنية ومواد وخامات دهانات الخرسانة شاملة اليبوكسيات
وملحقاتها ومواد وخامات الترميل والدهان للمعادن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ش المهندس محمد أبو الليل  -ارض الجولف
 مدينة نصر اول - - 473سبورتاهولك لتنمية الموارد البشرية  SPORTAHOLIKشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36634ورقم قيد  188387مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنمية الموارد البشرية التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  4شارع  151متفرع من ميدان الحرية -
 - 474بالجمله مول للتجارة والتوكيلت التجاريه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  36636ورقم قيد  188388مركز عام عن  -تجارة وتوزيع الدوات المنزليه  -البيع
بالعمولة  -التوكيلت التجاريه * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
الغربية محلة مرحوم -طريق مستشفى الشرطه -بجوار السلخانه -
 - 475محمد سعيد بيوتى سنتر إم إس  MSشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  36638ورقم قيد  188389مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل للعناية بالبشرة
والشعر والجسم (بيوتى سنتر) دون إجراء عمليات جراحية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  70شارع جوزيف تيتو -
النزهة الجديدة -
 - 476سكور ون للنتاج السينمائي  Square Oneشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36639ورقم قيد  188390مركز عام عن النتاج السينمائي يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة الدور الثاني  26 -ش محمد مظهر -
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 - 477عمر لتجارة وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36640ورقم قيد  188391مركز عام عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية
والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والفواكه
والخضروات واللحوم والدواجن إقامة وتشغيل السوبر ماركت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16شارع عبد العزيز البشري
 سابقا  12أ  -متفرع من شارع السباق  -ميدان الحجاز - - 478سي ام سي للخدمات اللوجيستية  CMC LOGISTICSشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36641ورقم قيد  188392مركز عام عن تقيم الخدمات اللوجيستية من
الشحن الدولي البحري والجوي والتفريغ والتخليص الجمركي إقامة وادارة وتشغيل مخازن البضائع (عدا
مخازن الكيماويات والمواد الخطرة) ادارة وتشغيل وتأجير واستئجار الفن وتجهيزها بالمعدات واللت اللزمة
( عدا التأجير التمويلي) النقل البحري لعالي البحار وتشمل نقل الخامات والبضائع خارج المياه القليمية
باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات تملك وتأجير واستئجار معدات
الشحن والتفريغ اللي وغير اللي ( عدا التأجير التمويلي) التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القليوبية بلوك  - 19031الحي الرابع -
 - 479ران واى للملبس الجاهزه  RUN WAY CLOTHING COMPANYشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36642ورقم قيد  188393مركز عام عن
بيع وتجارة الملبس الجاهزة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية ابراج الزراعيين  -برج ج  -الدور العاشر -
 - 480زوسكا لدارة المطاعم  Zoskaشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36644ورقم قيد  188394مركز عام عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحية الثابتة
والكافتريات -التوكيلت 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
القليوبية الوحدة رقم -2بالدور الرضى والوحدة رقم  - A2بالدور الول-يونى مول-الكائن بالقطعة رقم - 4بلوك
- 25025الحى الترفيهى -
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 - 481جوزال  Guzelشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36645
ورقم قيد  188395مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و
العلف السائلة و البودرات امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير * التوريدات العمومية* .
حق استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية *
تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها * اعداد الدراسات والبحاث العلمية * التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير * تجارة وتوزيع مستخلصات
الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف ومنتجات العناية
الشخصية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير * .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية
والحيوانية * .تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني) * .التعليم
عن بعد * .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه
و شروط و اجراءات الترخيص بها) * .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  7شارع الفاروق متفرع من محور طه حسين
 النزهه الجديده - 482إم كوزين للغذاء والتنمية السياحية  Mcuisineشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36646ورقم قيد  188396مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
والكافتريات السياحية الثابتة و لتقديم وتجهيز جميع أنواع المأكولت والوجبات السريعة والتيك اواى وتقديم
جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية
والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او
ثقافية تقديم خدمات الكاترينج تنظيم الحفلت العامة التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المأكولت
التصدير 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 محل تجارى رقم - 77بالطابق الثانى المتكرر-بمركز ميرنا مول التجارى-الحى الثانى-المنطقة
الثالثة-التجمع الخامس-
 - 483شركة عيادات الجزيرة للسنان  GEZIRA DENTAL CLINICSشركة رأس مالها
 150,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36649ورقم قيد  188397مركز عام عن
ادارة وتشغيل عيادات السنان .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع البرج -
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 - 484فادو للستثمار التجاري  Fado Co.,LTDشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36650ورقم قيد  188398مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة
وتغليف المواد الغذائية ومواد العطارة والمكسرات والبذور وطحن البن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التصدير تقديم الخدمات اللوجيستية فيما عدا الشحن البري والنقل البري يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة محل رقم - LG25مول ذا يارد  -مدينة الرحاب -
 - 485ريتزى جروب للتجارة و التوزيع شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36653ورقم قيد  188399مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية  --التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
التجارة اللكترونية عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه معالشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  11مدخل ب كمبوند تدريس الزهر -التجمع الول
- - 486البستانجى للحدائق شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36655ورقم قيد  188400مركز عام عن القيام بجميع أنواع المقاولت العامة وتنسيق الحدائق والماكن
المكشوفة .تركيب شبكات الرى والكهرباء  .تصميم وتنفيذ وتركيب وبيع وتوريد الجهزة والمعدات والنباتات
الزراعية والشجار والصوب الزراعية بكافة انواعهم واشكالهم .صيانة الحدائق والنباتات الزراعية  .اعداد
وتنظيم ورش العمل الخاصة بالحدائق والنباتات الزراعية  .تقديم الستشارات في مجال الحدائق والنباتات
الزراعية (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات
العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة  73شارع 15
 - 487فالينشى لتصنيع الذهب والمجوهرات  Valinshyشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36656ورقم قيد  188401مركز عام عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتشكيل وتشغيل واصلح الذهب والمجوهرات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  99الحى الرابع  -الشروق -
 - 488عبدالمعز السيد عبدالمعز شاهين وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36657ورقم قيد  188402مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لستخلص
وتكرير جميع الزيوت النباتيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية شقة  202في برج العاصمه-ش الجيش -
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 - 489ذكاء انتجريتد سوليوشن للستشارات  Smart Integrated Solutionsشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36659ورقم قيد  188403مركز عام عن تقديم
الستشارات الفنية والدارية(فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة
زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال
الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .إنشاء وإدارة
مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  8ح شارع ثروت ابو الجوخ-تقسيم اللسلكى -
 - 490تى ديجرى لتطبيقات الهواتف الذكية  T degree For Smart Phones applicationsشركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36660ورقم قيد  188404مركز
عام عن  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وتطبيقات الهاتف المحمول وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  - .التسويق اللكترونى عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  33جنوب الكاديميه -شارع
التسعين -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 491سوبريمو للتسويق السياحي للفنادق شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36662ورقم قيد  188405مركز عام عن  -إدارة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او
رياضية او تجارية او ثقافية  -التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها تشغيل وإدارة المخيمات السياحية على ال يقل مستواها عن ثلثة نجوم يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ق  8ب - 8
كمبوند امنحتب  -مدينة جسر السويس الجديدة  -اول طريق مصر اسماعيلية -
 - 492جيو افريقيا للستشارات  GEO AFRICAشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36680ورقم قيد  188407مركز عام عن  -تقديم الستشارات في كافة
المجالت وعلى الخص في مجال المشروعات التنموية (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 الجدوى للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  21ش سيزوستريس  -الكوربه
-
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 - 493بيمكو لتوريد وتركيب معدات الطاقة الشمسية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36687ورقم قيد  188408مركز عام عن توريد وتركيب الواح ومعدات
الطاقة الشمسية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية المقاولت العامة
والمتكاملة والمتخصصة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي  17 -شارع محمد مظهر  -الزمالك -
 - 494بروبرتى بلزا شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36733
ورقم قيد  188409مركز عام عن -1الستثمار والتسويق العقارى -2اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
-3تقديم الستشارات ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق لنشطة
الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون رأس المال ولئحته
التنفيذية ) -4ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة
الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها -5القيام باعمال الديكور والتشطيبات -6اقامة وتنظيم
المؤتمرات والحفلت العامة -7الدعاية والعلن -8الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير
حكومية -9اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة
أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم ( )1بالوحدة () D6
بالدور الرضى بعد البدرومين -مبنى مشروع معادى جيت  34-رمزية -تقسيم شرق الشطر الثالث من دجلة-
مشروع اسكان نيركو-
 - 495سامى عبدل للخدمات الطبية شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36831ورقم قيد  188412مركز عام عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة
وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم
شغلها اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحالت
التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة بلوك  1شارع اطلس - 1
 - 496جى أر سى للتوريدات  GRCشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36833ورقم قيد  188413مركز عام عن المقاولت العامة والمتكاملة التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  106شارع مطر-من شارع جوزيف تيتو -
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 - 497التداوى لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  Eltadawyشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36835ورقم قيد  188415مركز عام عن
انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات
والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب
الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة
والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات
المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).
• إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية
ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور
ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية
ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة
الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم
الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات
الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  14شارع سيد
مازن متفرع من شارع طه حسين-النزهة الجديدة -
 - 498زاي للزياء  ZAYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36838ورقم قيد  188416مركز عام عن نشاط قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة * نشاط خارج قانون  72لسنة  - 2017إعداد تصميمات الزياء للملبس مع افراد حسابات
ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10أ ميدان بن سندر -
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 - 499امستور للحلول التكنولوجية  MSTOREشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36843ورقم قيد  188417مركز عام عن  :نشاط داخل قانون  72لسنه
 - 2017صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات
نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية
الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - .اقامه و اداره وتشغيل
وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من
الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية
والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - .النشطة المتعلقة
بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي
والثقافي والفني .تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  :نشاط خارج قانون
 72لسنه - 2017التجارة اللكترونية عبر النترنت- .التسويق اللكترونى عبر النترنت .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب  -N11الكائن بالطابق
الرابع  -من العقار رقم  - 86شارع عباس العقاد -
 - 500اوما للبرمجيات والتسويق اللكتروني  OMAشركة رأس مالها  51,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36847ورقم قيد  188418مركز عام عن نشاط قانون  72لسنة : 2017
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلهاوالتدريب عليها  * .نشاط خارج قانون  72لسنة  - : 2017التسويق اللكتروني عبر النترنت مع افراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  - 2ش عبد الحكيم
الرفاعي  -من ش ابو العتاهية  -امتداد عباس العقاد -
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 - 501وايزلي للتدريب  Wiselyشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36849ورقم قيد  188419مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة  73مصر حلوان
الزراعي -
 - 502غزاوى ومشاركوه لدارة المشاريع شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  36854ورقم قيد  188420مركز عام عن إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى
رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم
الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .تقديم خدمات رجال العمال (
فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ابراج نايل سيتى - 2005كورنيش النيل-البرج
الشمالى-الدور - 24
 - 503فينكس ترانسبورت للنقل  Fenix Transportشركة رأس مالها  2,500,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36857ورقم قيد  188421مركز عام عن  -النقل البرى الجماعى للركاب
والرحلت (عدا النقل السياحى)  -النقل البري الداخلي للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب
والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج
الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .المقاولت العامة  -تجارة السيارات
والوتوبيسات وقطع غيارها  -تجارة وتوريد الكاوتش والبطاريات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار بالقطعة رقم  - 11الشطر
 - 13طريق كارفور  -زهراء المعادي -
 - 504ذي ديليجانس سفن  Zi Diligence Sevenشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36858ورقم قيد  188422مركز عام عن إعداد البحاث العلمية في مجال
تحليل المبيدات والضافات الغذائية والمكملت الغذائية والدوية البيطرية والشوائب والملوثات والسموم يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة رقم  4,3بالدور الرضي  -قطعة رقم  8535س  -شارع - 9
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 - 505نيوتك للتصنيع شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36859
ورقم قيد  188423مركز عام عن  :نشاط من داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتجميع الكترونيات واجهزة السيارات ولمبات الليد  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فرش السيارات بكافة
انواعه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة والدوات الكهربائية  :نشاط من خارج قانون  72لسنة 2017
التصدير والتوكيلت التجاريه * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • مع اللتزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش ميت غمر
ميدان سفير - - 506نيوتك للتصنيع شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36859
ورقم قيد  188423مركز عام عن  :نشاط من داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتجميع الكترونيات واجهزة السيارات ولمبات الليد  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فرش السيارات بكافة
انواعه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة والدوات الكهربائية  :نشاط من خارج قانون  72لسنة 2017
التصدير والتوكيلت التجاريه * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • مع اللتزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى
قطعه رقم  487شارع منطقة الصناعات الصغيره شمال القطاميه العين
السخنه -التجمع الثالث -
 - 521ان اتش جروب للتعبئه
 N H GROUPشركة رأس مالها  4,000,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36955
ورقم قيد  188448مركز عام عن أقامه و تشغيل مصنع لتعبئه و تغليف المواد الغذائية 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 قطعه  -2بلوك  -1منطقه  -7مدينه  15مايو
 - 522سناريا للتوريدات العامة و المقاولت & SANARIA GENERAL SUPPLIES
 CONTRACTINGشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36958
ورقم قيد  188449مركز عام عن -التوريدات العمومية  -المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم - 101
بالعقار  -8بلوك  -7برج دبى -حى الواحه -
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 - 523كراشينج ستون للمحاجر  Crushing Stoneشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
التجارة العامة و التوزيع فيما
 2022-06-12برقم ايداع  36966ورقم قيد  188451مركز عام عن "
هو مسموح به قانونا " التوريدات العمومية " المقاولت العامة " التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و
استخراجها " إدارة و تشغيل المحاجر 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
 86ش عباس العقاد
 - 507ايجى بل للدراسات و الستشارات الدارية  EGYBELLشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت
فى  2022-06-12برقم ايداع  36862ورقم قيد  188424مركز عام عن  :انشطه قانون • 72
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها• .
إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية • .تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية  • :أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم
الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها • .تصميم وتنفيذ وإدارة
مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت • :أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات
 • .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات • .التصالت وخدمات النترنت  • .المشروعات التي تستثمر في
تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية • .إقامة شبكات نقل
الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية• .
إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون • .مشروعات البحث والتطوير العلمي من
أجل التنمية ,والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة • .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • .إنشاء وإدارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها • .حاضنات العمال
التكنولوجية ودعم ريادة العمال • .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى
محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني  • .انشطه التعهيد وما يرتبط بها من تنمية
بشرية • إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال
البنية الساسية • .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات• : .انشطه قانون خارج 72
•الحاق العمالة المصريه بالداخل -تقديم الستشارات الدارية و الهندسية •مقاولت صيانة المباني • إقامة
وتشغيل مركز خدمة و صيانه السيارات •الستيراد والتصدير  -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 • إدارة المشروعات •  -تصميم و إدارة المواقع اللكترونية • تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16ب ش رمضان كامل-اللسلكى -

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

Page 179 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 517تارجت رى لنتاج المحتوى اللكترونى  Target Reشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36893ورقم قيد  188443مركز عام عن نشاط من داخل قانون  72لسنة
 - : 2017إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .نشاط من خارج قانون
 72لسنة  - : 2017التسويق اللكترونى عبر النترنت • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل  71التجمع الخامس -الحى الول المنطقه
الولى -
 - 508ريدا مصر للمحتوى اللكترونى  RIDA EGYPTشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36865ورقم قيد  188425مركز عام عن  :انشطه قانون  • 72صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  • .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  • .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  • .إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • :انشطه قانون خارج  • 72التسويق
اللكتروني عبر النترنت •ادارة و اقامة و تشغيل مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية • .الطباعة
لدى الغير • تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  52ش الطيران -امام التامين الصحى -
 - 509انتريدر للتوريدات  Entraderشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36868ورقم قيد  188426مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  28ب ش محمد
مظهر -
 - 510احمد ابراهيم جمعه محمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36873ورقم قيد  188431مركز عام عن تجاره الجمله والتجزئه للملبس واللكترونيات باحدي
المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  9ش
الجمهوريه -
 - 511ان هادسون للملبس  N.Hudsonشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36875ورقم قيد  188433مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية -بيع وتصدير الملبس الجاهزة والمنسوجات والحذية -اعداد تصميمات الزياء والملبس
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  9شارع التونسى -
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 - 512المضياف للستثمار شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36876ورقم قيد  188434مركز عام عن اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2شارع المشروع -
 - 513صباغ وعبدالرحيم للصناعة شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36877ورقم قيد  188435مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى
 مول البتول  -الحى التاسع - - 514هيوما لتكنولوجيا المعلومات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36878ورقم قيد  188436مركز عام عن نشاط داخل ق :72صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت,
بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير
البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .إدخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف
أنواعها .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل
وتداول البيانات  .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .التصالت وخدمات النترنت  .المشروعات التي
تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .إقامة
شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنية .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد
الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .مشروعات البحث والتطوير
العلمي من أجل التنمية ,والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا
الحديثة  .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .إنشاء وإدارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .حاضنات العمال
التكنولوجية ودعم ريادة العمال .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى
محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني  .نشاط خارج ق  :72التوريدات العامة .
صيانة التكيفات  .المقاولت العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  15ش نصوح
 - 515القمه للصناعات الخشبية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 36880ورقم قيد  188437مركز عام عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث  .إقامة و تشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب  .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  36الجوهري مول
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 - 516اكسيس للتنمية العمرانية  Axisشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36888ورقم قيد  188438مركز عام عن التسويق العقارى .الستثمار والتطوير العقارى.
تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات
العمومية .تسويق المنتجات بكافة انواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى فوق الرضى  -عقار رقم - 374
جنوب الكاديمية أ  -ش التسعين الشمالى -
التجمع الخامس -
 - 518بلتينيوم لمشروعات السكان والمبانى الحديثة شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  36896ورقم قيد  188444مركز عام عن نشاط داخل قانون  72لسنه
 : 2017مشروعات السكان التى يتم تاجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد
تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه مشروعات السكان
الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه
الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء اقامه او تشغيل
واداره وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقيه وتوصيلتها انشاء الطرق الحره
والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانتها تصميم او انشاء او اداره وتشغيل وصيانه خطوط
متروالنفاق او اجزاء منها تصميم او انشاء او اداره وتشغيل وصيانه خطوط المترو السطحيه داخل المدن او
بين المدن تصميم او انشاء او اداره وتشغيل انفاق السيارات اعداد الدراسات والبحوث الفنيه والقتصاديه
ودراسات الجدوى للمشروعات الستثماريه فى مجال البنيه الساسيه تصميم او انشاء او اداره او تشغيل او
استغلل او صيانه خطوط السكك الحديديه وخطوط المترو بالداخل والخارج اقامه او اداره وتشغيل وصيانه
محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه للستصلح والستزراع
تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه بالمناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق
خارج الوادى القديم تصميم او انشاء او اداره وتشغيل وصيانه محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختلف
مصادرها نشاط خارج قانون  72لسنه  : 2017مقاولت اعمال التشيد والبناء المتكامل الستيراد والتصدير
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  .استغلل المناجم والمحاجر مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة واحد بالعقار رقم  - 4 / B5كمبوند جراند
سيزار  -المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس -

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

Page 182 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 519خوا سينج تشونج ان ايجيبت للخدمات المتكاملة HUA XING ZHONG AN EGYPT
 INTEGRATED SERVICE CO LTDشركة رأس مالها  700,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  36913ورقم قيد  188446مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا  -التوريدات العمومية  -تأجير اللت والمعدات والسيارات (عدا التأجير التمويلي) المقاولت العامة
تقديم خدمات النظافة والصيانة للمبانى والمنشات  .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 القاهرة الدور الول  -بالمول رقم  - 7بمركز خدمات
البنفسج - 1
 - 520طفرة للتدريب  Leap Trainigشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36914ورقم قيد  188447مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية  -اعداد الدورات التدريبية التسويق تنظيم المؤتمرات العلمية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  31ش عبد السلم محمود -
عزبة الورد -
 - 524ساميه زكى عبد الكريم للتوريدات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36971ورقم قيد  188452مركز عام عن التوريدات العامة و على الخص توريد المخبوزات و
الطعمة اداره المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم
جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى التجارة العامة و التوزيع فيما
هو مسموح به قانونا وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن
تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة
محافظة القاهرة عماره  -16ش الزعيم غاندى متفرع من ش مصطفى حافظ -امام فندق السلم
 - 525جلس آرت للتشطيبات الحديثة  Glass Artشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37013ورقم قيد  188454مركز عام عن مقاولت اعمال توريد وتركيب
اللواح الزجاجية ومستلزماتها .مقاولت العمال الكهروميكانيكية واعمال توريد وتركيب النظم اللكترونية
للبواب .التوريدات العمومية .مقاولت اعمال التشطيبات والديكور .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3ج شارع المقاولون العرب -
خلف نادى الشمس -
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 - 526لك شاين للتسويق اللكتروني  Luck Shineشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37014ورقم قيد  188455مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقروءة والمرئية التسويق اللكتروني  -تصميم البرامج التكنولوجية ومحتويات العرض البصرية
والسمعية واللكترونية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  11ش منشية التحرير  -شقة رقم - 9
 - 527جى ايه بى ار للتجارة  G.A.B.R TRADINGشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37015ورقم قيد  188456مركز عام عن  -الدعايه و العلن بكافة
الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه -التسويق العقارى -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش المسليمانى -منيل الروضة -
 - 528برسوينج للتوريدات والتصدير  Pursuing Tradeشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37017ورقم قيد  188457مركز عام عن -التوريدات العمومية -التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  82شارع الحجاز-الدور الثانى-شقة - 11
 - 529عمرانيون للنشاءات شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37018ورقم قيد  188458مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة والكهربائية والتمديدات
الكهربائية والميكانيكية واعمال الطرق والكباري والنشاءات والمقاولت بكافة انواعها التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  125الياسمين  - 8التجمع الول -
 - 530هايلة كوزمتيكس  HAYLA COSMETICSشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37020ورقم قيد  188459مركز عام عن -تجارة و تسويق و توزيع
مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية (فيما عدا الدوية)  -تصنيع كل ما سبق لدى الغير  -التسويق
اللكترونى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  - 10060ش المعراج -قسم المعادى -
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 - 531دبليو اس برودكشن هاوس للتشطيبات  WS Production Houseشركة رأس مالها 1,000.000
قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37021ورقم قيد  188460مركز عام عن المقاولت العامة
التوريدات العمومية  -القيام بأعمال التشطيبات  -إعداد التصميمات الهندسية وتصميمات الجرافيك إقامة
وتنظيم المعارض (عدا السياحه) والحفلت العامة (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة).
التسويق فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش نصر الدين الشيخ  -من ش  26يوليو -
 - 532تداوينا لتجارة المكملت الغذائية  Tadawenaشركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37022ورقم قيد  188461مركز عام عن * التصنيع لدى الغير وتجاره
وتوزيع كافه الدويه والمكملت الغذائيه والمواد الغذائيه والمواد الخام وكافه المستحضرات الطبيه
ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والعشاب الطبيه والعطور ومنتجات العنايه بالبشره والشعر
والصابون ومعجون السنان والشامبو وزيوت الشعر المختلفه وصبغات الشعر والكريمات والمناديل المعطره
والمبلله بكافه انواعها واللقاحات والمصال والفوارات ومستلزمات المزارع واضافات العلف والمبيدات
الزراعيه والمستحضرات البيطريه وتسجيل ما سبق لدى الجهات المختصه * شراء وبيع وتوريد كافه المعدات
واللت والجهزه الخاصه بالتجهيزات الطبيه ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبيه والعيادات ومراكز
العلج الطبيعى والجهزه التعويضيه وتجهيزات الصيدليات * التصدير * التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض * التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا * التوريدات
العموميه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة 4ش انور المفتي  -عباس العقاد -
 - 533دباغ للبلستيك و الستثمار الصناعى و التجارة شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37023ورقم قيد  188462مركز عام عن انشطه قانون  : 72إقامة و
تشغيل مصنع لتصنيع الدوات البلستيكية المنزلية بمختلف أنواعها و اشكالها و تصنيع الشماعات البلستيكية و
حقن البلستيك -تجارة الجملة و التجزئة للدوات البلستيكية المنزلية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة انشطه خارج قانون  - : 72توريد وتوزيع الدوات البلستيكية المنزلية  -تلتزم الشركة بأفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  20ش خليل عوض ا -
متفرع من ش الزهراء -عين شمس الشرقية - -
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 - 534كنسايت للحلول التكنولوجية  Knsightشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37024ورقم قيد  188463مركز عام عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما
تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير
البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .إنتاج
وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه رقم  7بالعقار رقم  109شارع صلح
عبد الصبور مربع  19المنطقه الخامسه متميز -
الحى الثامن -
 - 535العمران لمنتجات اللبان شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37025ورقم قيد  188464مركز عام عن -انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومشتقاتها ومنتجات اللبان بكافة انواعها- .انشطة خارج قانون الستثمار رقم
 72لسنة  : 2017الستيراد والتصدير - .تلتزم الشركة 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 - .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث  98 -ش عثمان
بن عفان -
 - 536ماكسى ريتيل للستثمار التجارى شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  37034ورقم قيد  188465مركز عام عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة
لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى- .اقامة وتشغيل
الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك
سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية - .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا- .
التوريدات العمومية- .التوكيلت 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- .حق
استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  115شارع جسر البحر -
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 - 537ليجا للستثمار التجاري  LIYIEGAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37037ورقم قيد  188466مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التجارة اللكترونية عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي  -بالعقار رقم  22شارع الشهيد
محمد عبد الهادي  -ارض الجولف
 - 538انسورس فور تلي ماركيتينج سلوشنز  Insource for Tele Marketing Solutionsشركة رأس
مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37039ورقم قيد  188467مركز عام عن
تقديم خدمات رجال العمال من (فاكس ,تصوير مستندات ,كتابة كمبيوتر ,تليفونات)  -تصميم المواقع
اللكترونية واداراتها  -التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت  -اقامة وتشغيل مركز اتصالت (كول
سنتر) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  4عماد الدين كامل  -الدور - 12خلف كشري التحرير -
 - 539عنان السماء للنشاءات  ANAN ALSAMAAشركة رأس مالها  30,000,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37040ورقم قيد  188468مركز عام عن المقاولت العامة والنشاءات
الستثمار العقارى  .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات "فيما عدا المطاعم العائمة" يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة فيل  - 11مجاورة  - 6امتداد  15مايو -
 - 540فلير للخدمات البترولية  FLARE PETROLEUM SERVICESشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37041ورقم قيد  188469مركز عام عن
 تقديم خدمات الصيانه و الدعم الفنى من غسيل الكيميائى و تطهير و تنظيف و تنقيه و معالجه معدات و خطوطالزيت و الغاز الطبيعى و محطات الغاز الطبيعى و محطات المياه و محطات الطاقة تقديم الخدمات البترولية
المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل  - :صيانة آبار البترول وتنشيطها  - -صيانة معدات الحفر
والمضخات البترولية  -حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول  - .العمال المدنية
المكملة لعمال الحفر والصيانة  -معالجة السطح من الترسيبات  -الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف
وأنابيب النتاج  -الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي 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 ) - .اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.
 المقاولت العامة و المتخصصة -مقاولت العمال و التركيبات الكهروميكانيكية  -التجارة العامة و التوزيعفيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  --التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24ش مصطفى رياض -المنطقة الولى -
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 - 541دبل ان جروب لدارة الفنادق شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  37043ورقم قيد  188470مركز عام عن اقامة وتشغيل وإدارة وتملك الفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه
او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  7شارع حسن الشريف -
 - 542لوفيرا للتطوير العقاري  Lovera Developmentشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37044ورقم قيد  188471مركز عام عن التطوير العقاري يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  48المستثمرين الجنوبيه  -اسكان الجامعة المريكية  -التجمع الخامس -
 - 543توب ليفل للشحن الدولى والتصدير شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  37046ورقم قيد  188472مركز عام عن النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع" .ول يتم
مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع (الداخلى – الدولى) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى
أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى" الشحن البحرى الدولى للبضائع .التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الخامس  40 -شارع أبو داوود
الظاهرى -
 - 544كيو بى اس ليمتد للستشارات  Q.P.Sشركة رأس مالها  8,000,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37048ورقم قيد  188473مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  20ش محمود عزمى -
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 - 545سيساك للتوريدات العمومية  CSEC for General Suppliesشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37049ورقم قيد  188474مركز عام عن التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية بالدور الول علوي  -برج الخير  -ش السكة الحديد  -ميت نما -
 - 546عابر سفن للستثمار التجارى والتوريدات  VIA SHIPSشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت
فى  2022-06-13برقم ايداع  37050ورقم قيد  188475مركز عام عن تجارة وتوزيع وتوريد
الحبوب والغلل بكافة انواعها وعلى الخص حبوب القمح وحبوب الذرة والسكر والشعير والصويا والزيوت
بكافة انواعها .تجارة وتوزيع وتوريد العلف الحيوانية ومنها الذرة الصفراء والصويا بين ميل والشعير
والزيوت النباتية .تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية ومنها السكر والقمح والدجاج المجمد .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  70الملتقى العربى  -شيراتون
 - 547اوربن تريدنج للتجارة  URBAN TRADINGشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37052ورقم قيد  188476مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا - .التوريدات العمومية - .التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  28ش الشهيد على صالح -
الماظه -
 - 548تراست للتبريد و التكييف  TRUSTشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37053ورقم قيد  188477مركز عام عن -صيانه و توريد اجهزة التبريد و التكييف -
تجارة العدد و اللت اليدوية و الكهربائية -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  74ش طوسون -
 - 549لكونيك للتصميمات والمقاولت  Laconiecشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37054ورقم قيد  188478مركز عام عن إعداد التصميمات الهندسية.
مقاولت اعمال التشطيب والديكور .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  156شرق الكاديمية  -التجمع الول -
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 - 550خواك للهندسة والبناء  Huake Engineering & Constructionشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37055ورقم قيد  188479مركز عام عن
تصميم وانشاء وبيع وصيانة انظمة التنقية الفائقة للغرف النظيفة وانظمة الحماية من الحرائق تقديم الستشارات
الهندسية واستشارات بحث وتطوير مواد البناء (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 .
( تصميم وبيع وصيانة معدات توفير الطاقة وحماية البيئة والمعدات الثقيلة ومعدات التنقية ومعدات نظام معالجة
المياه ومعدات معالجة البيئة ومستلزمات ومعدات التنظيف ومعدات الطاقة ومواد تزيين المباني المقاولت
الهندسية والميكانيكية والكهربائية ومقاولت هنندسة حماية البيئة تقديم خدمات هندسة معالجة المياه والغاز العادم
المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة  65شارع التسعين الجنوبى-التجمع الخامس-
 - 551أذار للتأهيل البدنى والحركى والتخسيس شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37056ورقم قيد  188480مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز للتأهيل البدنى والحركى
والتخسيس يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  35شارع ابو الفدا -
 - 552شركة مطعم تشيكن اند باستا شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37057ورقم قيد  188481مركز عام عن ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات "فيما عدا المطاعم العائمة"
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  40شارع القللي -
 - 553ستونيك للستثمار التجاري  Stonicشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37060ورقم قيد  188482مركز عام عن  -التصدير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  71ش محمود محروس  -الزهراء -
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 - 554ام أتش للنظمة الهندسية  MH For Engineering Systemsشركة رأس مالها
 1,200,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37061ورقم قيد  188483مركز عام عن
توريد وتركيب وصيانة الجهزة الطبية وتوريد وتركيب قطع الغيار الخاصة بها والمستلزمات والمستهلكات
الطبية .توريد وتركيب وصيانة النظمة اللكترونية الخاصة بالمصانع والمبانى .توريد وتركيب وصيانة
اللوحات الكهربائية والماكينات الصناعية والهندسية .المقاولت العامة .التصدير .التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .التوكيلت التجارية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم  - 7491المدينة
المنورة -
 - 555ليت للديكور  Lightشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37063ورقم قيد  188484مركز عام عن توريد مواد الديكور واجهزة الضاءة الحديثة والمشغولت
اليدوية والكسسوارات المنزلية  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مساكن اسبيكو  - 700بلوك  - 13مدخل - 2
الدور الخامس  -شقة - 17
 - 569سى جى اس للمقاولت العامة والتوريدات  CGS Contracting general and suppliesشركة
رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37090ورقم قيد  188498مركز
عام عن  -المقاولت العامه والمتخصصه  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع محمد رجب -التعاون -
 - 570زيزو كيدز للملبس الجاهزة والقمشة ومستلزماتها  ZIZO KIDSشركة رأس مالها
 300,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37091ورقم قيد  188499مركز عام عن
تجارة الملبس الجاهزة والقمشة ومستلزماتها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة المحل رقم  2بالدور الرضي يمين المدخل
المامي ببرج لمار رقم  - 1جسر السويس - - -
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 - 556بوريفرا لتكنولوجيا المعلومات  Porifera Information Technologyشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37065ورقم قيد  188485مركز عام عن
انشطة داخل قانون الستثمار  - 2017/72صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة
صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم
التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلهاوالتدريب 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 وتداولالبيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -إنشاء وإدارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها /2017: .انشطة خارج
قانون الستثمار  - 72توريد وصيانة أجهزة الهارد وير للكمبيوتر ومستلزماته  -تقديم الستشارات الهندسية
والستشارات في مجال حماية المعلومات والمن السيبراني (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 163ش  - 28المنطقة الرابعة  -الحي
الخامس  -التجمع الخامس -
 - 557موبى انفرا لعمال التوصيف والتصميم للشبكات شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37066ورقم قيد  188486مركز عام عن • أعمال التوصيف والتصميم
لشبكات نقل وتداول البيانات • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات • اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات
وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول
يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 3الدور الول  28 -ش - 7
 - 558الصباغ استيل للستثمار الصناعى شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37067ورقم قيد  188487مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة
وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن - .تجارة الجمله و التجزئة (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة) :- .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017الستيراد والتصدير .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 * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية شارع محمد احمد النمس  -الطريق البطئ  -ابو سنة  -بجوار مخزن احمد اسماعيل  -قليوب -
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 - 559وامست للتجارة والتوريدات  Wamstشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37068ورقم قيد  188488مركز عام عن  /2017:انشطة داخل قانون الستثمار - 72
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
 /2017:انشطة خارج قانون الستثمار  - 72تصنيع وتعبئة العصائر والمواد الغذائية لدى الغير  -التوريدات
العمومية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  97شارع الحجاز -
 - 560اي ام بي ايجيبت للستثمار الصناعي  AMP Egyptشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37071ورقم قيد  188489مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة 2017
 إنتاج المعدات وخطوط النتاج - .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المنتجات والمعدات الكهربائيةواللكترونية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي ووحدات توزيع الطاقة وتقديم الصيانة للزمة لها  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كبائن شبكات المعلومات ومكونات شبكات المعلومات واللياف الضوئية المعدنية
والبلستيكية والزجاجية والنحاسية وتقديم الصيانة للزمة لها انشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017المقاولت
العامة  -التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة الدور السابع  -عقار رقم  14أ  - 4 /تقسيم اللسلكي الجديد -
 - 561طرق لتكنولوجيا المعلومات شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37072ورقم قيد  188490مركز عام عن • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم
والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة الدور الول  -شقة 9-5ش شريف باشا  -وسط البلد -قسم قصر النيل -
 - 562لسيرتا للتسويق العقارى  LACERTA REAL ESTATE MARKETINGشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37074ورقم قيد  188491مركز عام عن -
التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  7ش حسن ابراهيم من ش تاج الدين السبكى -ارض الجولف -
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 - 563مي للخدمات اللكترونية  Me for Electronic Servicesشركة رأس مالها 500,000.000
قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37079ورقم قيد  188492مركز عام عن  -التوكيلت 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 - .تقديم خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني (عدا
التخصيم) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القليوبية وحدة رقم  - 115الدور الثاني  -جولف سيتي مول -
 - 564اف ام جى للنتاج السينمائى  FMGشركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  37084ورقم قيد  188493مركز عام عن  :انشطة قانون - 72نشاط صناعة السينما ومنها اقامة
او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ,بما فى ذلك من تصوير
وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة
صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات ,وانشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات ,والتعليم
التكنولوجي- .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- .
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .إدخال البيانات على
الحسابات وبالوسائل اللكترونية .الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة  : 2008انشطة خارج قانون - 72
الطباعه لدى الغير -اقامة وتشغيل مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية- .مع افراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  G324بالمبنى اليونانى-الكائنة في
المجمع 171 .ش باب اللوق-التحرير -
 - 565نيو ماث لتنمية المهارات والقدرات الذهنية  New Mathشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37085ورقم قيد  188494مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتأهيل وتنمية قدرات الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتخاطب
والحساب الذهنى واللغات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 3الدور الثانى فوق الرضى  -عقار رقم  43شارع المراغى -
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 - 566مزرعة العائلة للتنمية والنتاج الزراعى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37087ورقم قيد  188495مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .إدارة المشروعات الزراعية .تقديم الستشارات فى المجالت الزراعية (
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 دراسات الجدوى للمشروعات
الزراعية .التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مقاولت
حفر وصيانة وتطهير آبار المياه الجوفية وشبكات الرى والصرف .اعداد البحاث العلميه فى المجالت
الزراعية .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  27شارع دكتور محمود فتحى -
 - 567فيرتشوال كورب لهيكلة الشركات  Virtual Corpشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37088ورقم قيد  188496مركز عام عن إعداد الدراسات والبحاث الفنية
والقتصادية .تقديم الستشارات الدارية والقتصادية (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) .إعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات .إدارة
المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .تقديم خدمات
رجال العمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون) .الوساطة في انهاء الجراءات الدارية
امام الجهات الغير حكومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب  - 206الدور الثانى  -مبنى ليف مول  -شارع الجزيرة -
التجمع الخامس - - -
 - 568محمد ورضا لتجارة الخضروات والفاكهة شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  37089ورقم قيد  188497مركز عام عن تجارة الخضروات والفاكهة يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  19ش الوحدة العربية -
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 - 571اركيد فيلمز لنتاج المحتوى اللكترونى  ARCADE Filmsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-13برقم ايداع  37093ورقم قيد  188500مركز عام عن  -أنشطة داخل قانون 72
لسنة  - : 2017إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .تجارة الجمله و
التجزئة (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) - .نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار
استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ,بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع
وانتاج وعرض وتوزيع -أنشطة داخل قانون  72لسنة  - : 2017التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى
عبر النترنت - .التوريدات العمومية * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة بالعقار رقم  - 16شارع  - 286المعادى الجديده -
 - 572بوز للتجارة اللكترونية  Poseشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  37096ورقم قيد  188501مركز عام عن  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -التجارة
والتصنيع لدى الغير للملبس الجاهزة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ق  - 110حي  - 3منطقة  - 4التجمع الخامس -
 - 573الزامل للستثمار التجاري شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37109ورقم قيد  188512مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللدائن والمنتجات البلستيكية -
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة الغربية  6ش خالد بن الوليد -
 - 574سيامب ايجيبت
 SIAMP EGYPTشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع 37214
ورقم قيد  188516مركز عام عن أقامه و تشغيل مصنع لتصميم و تصنيع المعدات الصحية من المواد
البلستيكية و المعادن  .تجاره المعدات الصحية من المواد البلستيكية و المعادن .التجارة العامة فيما هو مسموح
به قانونا  .تصدير المعدات الصحية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
القاهرة قطعة رقم  12بلوك  13023المقام عليه عقار مكون من ارضى و ميزانين و اول و الكائنة بالمنطقة
الصناعية أ
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 - 582فاكيشين للتسويق السياحى  Vacationشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  37450ورقم قيد  188543مركز عام عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت
والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  55شباب شمالى-الدور
الرضى-التجمع الول-
 - 577كيه اف للدعاية  K F for advertisingشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  37260ورقم قيد  188519مركز عام عن • تصميم وأداره المواقع
اللكترونية عبر النترنت • .الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .تقديم الستشارات
فى كافة المجالت وعلى الخص الرياضية(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 القاهرة عمارة  17مجموعة  - 113الرحاب  -التجمع الول -
 - 578اى ام اس للتوريدات العمومية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  37271ورقم قيد  188520مركز عام عن المقاولت العامة التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القليوبية  9شارع الرشاح  -كفر الحارث  -بجوار مسجد الردينى -
 - 579دبليو كيه اتش للدعاية والعلن  WKH For Advertisingشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-13برقم ايداع  37295ورقم قيد  188523مركز عام عن  -تصميم مواد الدعاية
والعلن  -بيع وتوريد مواد الدعاية والعلن  -طباعة مواد الدعاية والعلن لدى الغير  -التجارة العامة فيما
هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3ميدان العتبة -
 - 580هى للدعاية والعلن شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37297ورقم قيد  188524مركز عام عن -الدعاية و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و
المرئيه -تسويق وتوريد المنتجات فيما هو مسموح به قانونا -تقديم الستشارات التربوية (فيما عدا ما يتعلق
باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  12ميدان جامع عمرو بن العاص  -الفسطاط -
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 - 581رشا مرجان ديزاين
 Rasha Morgan Designشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 37377ورقم قيد  188533مركز عام عن تصميم العمال الفنية و المشغولت اليدوية  .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 القاهرة  3ش الميرالى حسين جاد
 - 583اشور للستثمار العقارى شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  37451ورقم قيد  188544مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة  - 2017الستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس .
الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت
الزراعية :- .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017التصدير * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية غرفة بمكتب رقم  - 8سوق المنطقة الخامسة
 - 584فينج شا  Feng Chaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37452ورقم قيد  188545مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة المركز التجارى
رقم  106مركز المدينة التجارى  -القطاع الول -
 - 585كومفورت زون للديكور والتصميم الداخلى والثاث  Comfort Zoneشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37453ورقم قيد  188546مركز عام عن
المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .مقاولت اعمال التشطيبات والديكور .التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الثاث .التوريدات العمومية .إعداد تصميمات الديكور الداخلية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محل بالعقار رقم  130 -128البنيان مول لند  -شارع جسر السويس -
 - 586ندى ومصطفى للتوريدات العمومية شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  37454ورقم قيد  188547مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  32ش حسن محمد من ترعه الجبل -
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 - 587لوما للتوريدات وإدارة وتجهيز المطاعم شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  37455ورقم قيد  188548مركز عام عن  -التوريدات العمومية  -التوكيلت 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 - .توريد مستلزمات المطاعم اقامة وتشغيل وادارة
وتجهيز المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع المأكولت
والتيك أواي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر شقة  - 26الدور الرابع  -عمارة  D37شمال الحياء -
 - 588ايجيبت برنت تكنولوجى لمستلزمات الطباعه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37457ورقم قيد  188549مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا -تجارة و توزيع ماكينات الطباعة و التصوير و الحبار و مستلزماتهم و ملحقاتها و قطع
غيارهم واجهزة الكمبيوتر و مستلزماتها و ملحقاتها و قطع غيارها  -التوريدات العمومية المقاولت العامة و
المتخصصة و المتكاملة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار  33ش نجيب محفوظ -مدينة نصراول -
 - 589هازال للتجارة والتوريدات العمومية  Hazalشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37458ورقم قيد  188550مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح
به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية بالدور  12عمارة  14شارع - 151
 - 590ايليجانت للكلدينج  Elegant For Claddingشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37459ورقم قيد  188551مركز عام عن  -التجارة العامة فيما هو مسموح
به قانونا  -التوريدات العمومية صيانة وتركيب الكلدينج والكرتن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ب شارع مدرسة المستقبل -
شقة - 2
 - 591نورو لتنظيم عروض الزياء  NOROWشركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37468ورقم قيد  188552مركز عام عن -تنظيم عروض ازياء يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة 2ش جبارسى -
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 - 592طوور لتكنولوجيا المعلومات  TAWWRشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37469ورقم قيد  188554مركز عام عن  :انشطة داخل قانون الستثمار
 - 72أعمال 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  - .أعمال التوصيف والتصميم
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت
وخدمات النترنت  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال : .انشطة خارج قانون الستثمار 72
اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتأهيل الموارد البشرية التجارة اللكترونية عبر النترنت مع افراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور  - 11عمارة  - 4شارع
- 151
 - 593اونست للستشارات المالية  ONISTشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  37470ورقم قيد  188555مركز عام عن تقديم الستشارات فى كافة المجالت وعلى
الخص تقديم الستشارات المالية(فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .إدارة
المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها اعداد دراسات الجدوى .انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير
حكومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة قطعة ( 5ر)  -الدور الثانى فوق الرضى  -شقة  - 22الشطر السادس  -زهراء المعادى -
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 - 594ايجى بيوم للصناعات الدوائية  Egybiome Pharmaceutical Industriesشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37471ورقم قيد  188556مركز عام عن
انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات
والجهزة الطبيه والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب
الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبيه والعلف السائلة
والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات
المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).
• إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية
ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور
ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية
ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة
الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى
رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه وشروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع
وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية - .تلتزم الشركه
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ
تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة
انواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  20شارع ابن الهيثم  -المنطقة الولى  -عباس العقاد -
 - 595الروشن للمقاولت شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37472ورقم قيد  188557مركز عام عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .تأجير اللت
والمعدات (فيما عدا التأجير التمويلى) .التوريدات العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  53عمارات التعاونيات  -شارع افريقيا  -الحى الثامن -
 - 596المنارة للستثمار التجارى شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  37473ورقم قيد  188558مركز عام عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية بيع اللنشات والمراكب وقطع غيارها
ادارة المطاعم يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة - Z53الحى الول-داخل مول كابيتال-الدور الثانى-التجمع الخامس-
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 - 597مينى بايتس لتجارة وتوريد المواد الغذائية  Mini Bitesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37474ورقم قيد  188559مركز عام عن تجارة وتوزيع وتوريد المواد
الغذائية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  86شارع عباس العقاد-الدور الرابع -
 - 598بنرت للتوريدات العامه  Bnrt for General suppliesشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-14برقم ايداع  37475ورقم قيد  188560مركز عام عن توريد جميع انواع
اليونيفورم توريد الهدايا -توريد الدوات المكتبية والمطبوعات والوراق والكربون بجميع انواعها -توريد
اجهزة الحاسب اللى والطابعات والحبار وقطع غيارها وجميع مستلزماتها -توريد الثاث والمعدات المكتبية
ومستلزماتها -توريد اجهزة التكييف بكافه انواعها وقطع غيارها وجميع مستلزماتها -توريد معدات ومستلزمات
المن الصناعى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور - 11شقة  113- 40ش بدر متفرع من تقسيم الرقابه الدارية -
 - 599كولوك للتسويق العقارى  Clock For Real Estate Marketingشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37476ورقم قيد  188561مركز عام عن
التسويق العقارى .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع مكرم عبيد -
 - 605أتوم اليكتريك للصناعات الكهربائيه
 ATOM ELECTRICشركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37500ورقم قيد  188570مركز عام عن أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكهربائيه و مكوناتها
 .الستيراد و التصدير  .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  .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  6ش بن مالك -كوبرى الجامعه -ميدان النهضه
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 - 600مصر الثلثية للستثمار التجارى شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  37477ورقم قيد  188562مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 /التوريدات العمومية المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات
وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول
يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .
استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر- .تربية جميع أنواع
الحيوانات ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة وحدة بالدور الرضى نموذج ( )Aقطعة رقم  15اللوتس الجنوبية  -مجموعة ازميل العقارية  --التجمع
الخامس -
 - 601وتد للهندسة  Watad For Engineeringشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37480ورقم قيد  188564مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية -اعمال التشطيبات تقديم الستشارات الهندسية(فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6شارع دكتور حسام بسيونى-قطعة -6بلوك
- 26مدينه نصر اول -
 - 602دينا حمدي للتجارة  Dina Hamdy for Tradeشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37481ورقم قيد  188565مركز عام عن تجارة الكسسوارات الحريمي
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة 3ش امين الريحاني  -احمد فخري -
 - 603محمد عيسى منصور وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  37484ورقم قيد  188568مركز عام عن نشاط قانون  72لسنة  - : 2017اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع زيتون مخلل ومخللت بكافة انواعها وزيت الزيتون وتعبئة وتغليف وحفظ وتبريد وتجميد
الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية تجاره الجمله والتجزئه وعلى الخص الزيتون وزيت الزيتون والمخللت
بكافة أنواعها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة - : 2017
التوريدات العمومية  -التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية مدخل مزرعه المبروكه  -مدخل الخطاطبة الصحراوي -
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 - 604محمد سعيد احمد محمد بدوى وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  37486ورقم قيد  188569مركز عام عن أنشطة داخل قانون  72لسنة  : 2017تجاره
الجمله والتجزئه للفوم والمراتب السفنج الجاهزة ومستلزماتها ومستلزمات التنجيد (بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة) .أنشطة خارج قانون  72لسنة  : 2017التوريدات العمومية * .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة الشقه رقم  - 1الدور الول  -عقار رقم  - 232شارع بورسعيد -
 - 606ستار مول لنشاء وإدارة المولت التجارية شركة رأس مالها  26,000,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37556ورقم قيد  188571مركز عام عن انشاء وإقامة وتشغيل وإدارة
المولت التجارية  .المقاولت العامة  .الستيراد والتصدير .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه 1982
فى شان سجل المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة ق  9منطقة  10008الحى  - 10التجمع
الول
 - 607وادى سدر للزراعات الحديثة
 SEDR VALLEYشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37559ورقم قيد  188572مركز عام عن -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.
 زراعة جميع أنواع الفواكه والخضروات  -زراعة جميع أنواع النخيل لنتاج التمور -تربية جميع أنواعالحيوانات والغزلن ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيوروالنعام سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .تربية
الخيول- .إقامة المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية- .
الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية .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 مساكن شركة اسكندرية بلوك  - 7مدخل  - 1شقة 1
 - 608وادى المجدول للستصلح الزراعى
 EL MEDJOOL VALLEYشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  37561ورقم قيد  188573مركز عام عن -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.
 زراعة جميع أنواع الفواكه والخضروات  -زراعة جميع أنواع النخيل لنتاج التمور -تربية جميع أنواعالحيوانات والغزلن ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيوروالنعام سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .تربية
الخيول- .إقامة المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية- .
الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية .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 مساكن شركة اسكندرية بلوك  - 7مدخل  - 1شقة 2
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 - 609ام ام كيه لبيع وتجهيز المواد الغذائية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  37584ورقم قيد  188574مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز المواد الغذائية بيع
المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة التجمع الخامس  -الحي الول  -المنطقة الرابعة  -ش  - 3فيل - 12
 - 610فور سايت لتطوير العمال  ForeSight For Business Developmentشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37585ورقم قيد  188575مركز عام عن
إدارة الصول العقارية .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها الشراف على تنفيذ المشروعات .تقديم
الستشارات فى مجال تطوير العمال (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .إعادة
هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 14ب  - 7حى الواحة -
 - 611الجنة لدارة الصول العقارية شركة رأس مالها  40,549,200.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  37639ورقم قيد  188576مركز عام عن إدارة الصول العقارية  .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  372شارع الهرم  -امام سينما رادوبيس
 - 612بولنجيه لنتاج وتوزيع الحلويات والمخبوزات  Boulangerشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37643ورقم قيد  188577مركز عام عن  :انشطة قانون 72
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والمخبوزات والمعجنات المصنعه واليس كريم -تجارة الجمله والتجزئةباحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده - :انشطة خارج قانون - 72التوزيع فيما هو مسموح به
قانونا -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1
بالدور الرضى بالعماره رقم  7ب-ش  199عمارات القادة دجله -
 - 613الشامي لصيانة المحركات شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37644ورقم قيد  188578مركز عام عن صيانة المحركات الكهربائية  -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية عقار رقم  529عزيز صدقي -
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 - 614لكوين لمستلزمات الطفال شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37645ورقم قيد  188579مركز عام عن  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات
العمومية  -تجارة وتوريد مستلزمات الطفال  -التصنيع لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  23شارع محطة القبة -
 - 615آرم آرتس للستشارات الفنية  ARM ARTSشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37648ورقم قيد  188580مركز عام عن -نشاط صناعة السينما ومنها
إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ,بما في ذلك من تصوير
وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع- .النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية الدعاية
والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية تقديم الستشارات الفنيه(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 القاهرة شقة رقم  18بالدور التاسع عقار رقم -7ش البحرين
 - 616أبرتيفو لدارة المطاعم  Aperitivo For Resturant Managementشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37650ورقم قيد  188582مركز عام عن •
اقامة وتشغيل وادارة وتملك وتاجيرالمطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية)
وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي • .التوريدات العمومية • .التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة
بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق
في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 12عمارة  10أ ش يوسف الجندى -
 - 617البحر الحمر للسيارات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37651ورقم قيد  188583مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوكيلت
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- .التوريدات العمومية تجارة وتوزيع قطع
غيار السيارات وزيوت السيارات والبطاريات والطارات ومستلزماتها تأجير السيارات والمعدات اقامة
وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات .تقديم خدمات النقاذ السريع للسيارات على الطريق .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر
الحمر  3شارع الحجاز -
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 - 618سمول هيرو لتأهيل الطفال شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37652ورقم قيد  188584مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الطفال يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  13ش العروسي -
 - 619او تريد لصيانة السيارات وبيع وتجارة قطع غيار السيارات  O Tradeشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37654ورقم قيد  188585مركز عام عن -
تجارة وبيع قطع غيار السيارات  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -تقديم
خدمات الصيانة للسيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  - 7352شارع  83من شارع - 9
 - 620عمرو محمد جلل مهدي احمد الصاوي وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37658ورقم قيد  188588مركز عام عن  /2017:انشطة داخل قانون
الستثمار  72تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل  - :صيانة آبار البترول
وتنشيطها  - -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  -حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة
لغراض البترول  - .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  -معالجة السطح من الترسيبات -
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  -الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي /2017:
انشطة خارج قانون الستثمار  - 72توريد وتركيب المعدات البترولية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  135ش صلح الدين -
 - 621لوريف لتجارة الملبس الجاهزة شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  37664ورقم قيد  188589مركز عام عن تجارة الملبس الجاهزة بكافة انواعها .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة وحدة تجارية -E32الدور الرضى  -ميراج مول  -طريق مصر السويس الصحراوى -التجمع الول-
 - 622سبيد هاوسنج للمؤتمرات والمعارض  Spade Housingشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37665ورقم قيد  188590مركز عام عن تنظيم المؤتمرات والحفلت
العامة والمعارض عدا المعارض السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .إقامة
وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع
المأكولت والتيك اواى .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  112شارع طه حسين -
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 - 623تى أى سى للشحن واللوجستيات  TIC For Shipping & Logisticsشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37667ورقم قيد  188591مركز عام عن -
النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع- .الشحن البرى والجوى والبحرى للبضائع" .ول يتم مزاولة نشاط النقل
البري للركاب أوالبضائع (الداخلى-الدولى) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد
القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى".
تقديم الخدمات اللوجستية- .التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شانتنظيم 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  23أ شارع المام على-ميدان السماعيلية -
 - 624حماد منصور للتوريدات العمومية والتجارة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37669ورقم قيد  188592مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح
به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  21شارع سيدى سعد-ابوالسعود -
 - 625أوريجينيت للمشغولت اليدوية  ORIGINATEشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37675ورقم قيد  188595مركز عام عن -اقامة و ادارة و تشغيل مركز
لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية - .تجارة المشغولت الفنية اليدوية و مشغولت الفنية التشكيلية و
الهدايا التذكارية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل رقم  - 20سوق الفسطاط للفنون و الحرف اليدوية  -بجوار جامع عمرو بن
العاص -
 - 626بار مونت للتسويق العقاري  PARAMONT REAL ESTATE MARKETINGشركة رأس
مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37719ورقم قيد  188596مركز عام عن
التسويق العقاري يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الول  -فيل رقم  - 4المجاورة العاشرة  -التجمع الول -
 - 627دو للكسسوارات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37725ورقم قيد  188597مركز عام عن تجارة الملبس والنظارات والكسسوارات بكافة انواعهم.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة
الجيزة  8شارع احمد نسيم  -الدور رقم ( )11شقة رقم ( - )8غرفة رقم ()6
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 - 628جينسى للتنمية وإدارة المشروعات
 Genesiشركة رأس مالها  12,000,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37726ورقم قيد
 188598مركز عام عن -نشاط داخل قانون  72لسنه - :2017إقامة وتشغيل المراكز التجارية المناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق
النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم- .تجارة الجملة والتجزئة المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادي القديم)- .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع
الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع,
وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر- .نشاط خارج قانون  72لسنه
- :2017إدارة المراكز التجارية والدارية -إدارة المشروعات -التطوير العقارى -تنظيم المعارض (فيما
عدا السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده -
استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة الدور السابع  -عمارة 14
 شارع مكرم عبيد - 629اف ام بى للستثمار الغذائي
 F.M.Bشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37727ورقم قيد
 188599مركز عام عن نشاط داخل قانون  72لسنه - :2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر- .تربية جميع أنواع الحيوانات ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم- .تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- .تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .
المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية- .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتجهيز المواد الغذائية والوجبات الجاهزة نشاط خارج قانون  72لسنه - :2017إقامة وتشغيل وإدارة
المطاعم الثابتة- .إقامة وتشغيل وإدارة وحدات الطعام المتنقلة .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة
 2ميدان السماعيلية
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 - 630ادفانسد جينيريشن للداره و التطوير
 Advanced Generationشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37736ورقم قيد  188601مركز عام عن نشاط داخل ق  :72إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس .إنشاء
أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني  .إنشاء الجامعات  .نشاط خارج ق  :72أقامه و تشغيل دور
حضانة اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية .تقديم الستشارات في مجال
تطوير التعليم (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته
التنفيذية) مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  5صلح سالم -عمارات العبور
 - 634ام ام ال بى جروب للتجارة العامة  M M L B Groupشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت
فى  2022-06-15برقم ايداع  37842ورقم قيد  188609مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والوجبات الجاهزة والحلويات بكافة انواعها
والتيك اواى .التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 8دور  - 3عمارة  - 12اللوتس  - 7التجمع الخامس -
 - 635ديجا اكسيسوريز براند لتجارة الكسسوارات الحريمي والهاندميد شركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37843ورقم قيد  188610مركز عام عن تجارة
الكسسوارات الحريمي والمشعولت اليدوية (الهاند ميد) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الول  2 -مساكن نفرتيتي
 -مساكن شيراتون -
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 - 631بيمونت للستثمار و التجارة اللكترونية  PAYMONTشركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  37740ورقم قيد  188602مركز عام عن  :انشطه قانون - 72تجاره
الجمله والتجزئه المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة 2008
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق
الفندقية والقرى السياحية  :انشطه خارج قانون  - 72التجارة اللكترونية  -تسويق المنتجات  -التوريدات
العمومية  -اقامة وتشغيل المطاعم و الكافيهات الثابتة تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر  130ش الشيراتون -
خلف سوبر ماركت مترو -
 - 632هلل وعباس للمقاولت والتوريدات العمومية  HELAL and ABASشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37839ورقم قيد  188607مركز عام عن
التوريدات العمومية المقاولت العامة استغلل المحاجر استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .إقامة المزارع السمكية  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5شارع ابن الصيرفى من
شارع نهرو خلف الميريلند-شقة رقم - 14الدور الرابع-
 - 633ماجيك بيس كافية شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37840ورقم قيد  188608مركز عام عن  -اقامة وتشغيل وادارة الكافتريات الثابتة - .ادارة وتشغيل
محل لللعاب اللكترونية الترفيهية(بلي ستيشن) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ش  122متفرع من العشرين  -حديقة بدر -
جسر السويس -
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 - 636الشركة السويسرية لصناعة المواسير شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-15
برقم ايداع  37844ورقم قيد  188611مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة  - 2017إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير - .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصاج وتشكيل وتشغيل المعادن - .تجارة
الجمله و التجزئة (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) :- .أنشطة خارج قانون  72لسنة - 2017
التوريدات العمومية * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القليوبية الطريق البطئ  -ميت حلفا  -شارع اولد عبدالحميد  -بجوار المزلقان -
 - 637ماكسيفيت  Maxivitشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37845ورقم قيد  188612مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال
واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت
الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب
الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة
الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية.
• استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية • .
تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث
العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة
وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات
العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية
وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن
الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة
وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة
أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  235شارع الحجاز -
 - 638إكستريم موتورز لبيع وشراء السيارات بجميع انواعها  Xtreme Motorsشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37848ورقم قيد  188613مركز عام عن -
بيع وشراء السيارات بجميع انواعها  -بيع وشراء قطع غيار السيارات بجميع انواعها  -تجهيز وبيع وشراء
السيارات الخاصة بذوى العاقة  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة -F3
الدور الول  -ميجا مول  -بجوار سكن مصر  -التجمع الثالث -

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

Page 212 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 639أورورا للستثمار التجارى  Auroraشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37849ورقم قيد  188614مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المواد الغذائية - .التوريدات العمومية - .ادارة وتشغيل السوبر
ماركت والمحلت التجارية - .الوساطة التجارية .ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة فيل  5ش  16ميدان النهضة -
 - 640دانسناك  DANSNACKشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37852ورقم قيد  188615مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوريدات
العمومية -تجارة و توزيع و توريد المنتجات الغذائية و الفاكهة و الخضروات الطازجة و المجففة و جميع انواع
المخبوزات و السناكس و المقرمشات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة غرفة بالعقار رقم  - 18شارع  - 276المعادى
الجديدة -
 - 641نيو ستوريا لدارة المشروعات  New Storiaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37854ورقم قيد  188616مركز عام عن التسويق العقارى  .إدارة
المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8ش ابو العتاهية برج الشاهد  -امتداد عباس العقاد
 المنطقة الثامنه - - 642اليا للتسويق العقارى  Alayaشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37856ورقم قيد  188617مركز عام عن  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -التسويق العقارى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة  - 17الدور  3- 6شارع مكرم عبيد -
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 - 643جاتكو لتحلية المياة المحدودة  GATCOشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37867ورقم قيد  188618مركز عام عن تجارة المواد الكيماوية بكافة
انواعهاومستلزمات وقطع غيار وحدات المياة ومعالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى .الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات بكافة انواعها .اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتجميع انظمة ووحدات وكيماويات تحلية المياة ومعالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  4نجيب الراهب  -من شارع الفضل -
 - 644أحمد محفوظ جروب للمقاولت والتوريدات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37868ورقم قيد  188619مركز عام عن المقاولت العامة التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  37ح جاردينيا -3التجمع الثالث-
 - 645بيرفورمانس للتدريب والبتكار  Performance Training and Innovationشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37873ورقم قيد  188620مركز عام عن -
التعليم عن بعد عبر النترنت  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  -التسويق
اللكتروني عبر النترنت  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -تسويق المنتجات المسموح بها قانونا يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  24ش الشهيد مصطفى رياض  -المنطقة الولى -
 - 646لمبيني للتوريدات  Lumbinyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  37877ورقم قيد  188621مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية  -استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب - A305الدور الثالث -
مدخل  - 9مول تريفيوم سكويد  -التسعين الشمالي  -التجمع الخامس -
 - 647ايه ايه اف اس للمقاولت  AAFSشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  37878ورقم قيد  188622مركز عام عن  -المقاولت العامة - .التوريدات العمومية .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  168فيلت البنفسج  - 10التجمع الول -
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 - 648ام ايه ماتكو للستشارات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37880ورقم قيد  188623مركز عام عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه • : 2017
إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها• .
أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  • : 2017التوريدات العمومية .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  3الدور الثالث  -قطعة  1171تقاطع ش
 9من ش نادى الشروق للتامين  -المنطقة
الخامسة -
 - 649ايه ال كيه او للمقاولت العامة والتوريدات العامة  E.L.K.O CONSTRUCTIONشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37881ورقم قيد  188624مركز عام عن
المقاولت العامة التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  17ش الفضل بن الربيع  -اول -
 - 650كاناريا للتسويق السياحي شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37882ورقم قيد  188625مركز عام عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية
والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -التوريدات العمومية  -تأجير
السيارات (عدا التأجير التمويلي) اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع المأكولت
والتيك اواي والمشروبات (عدا الكحولية) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  100أ جسر السويس -
 - 651غرابكو للمقاولت والتسويق العقارى شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى 2022-06-15
برقم ايداع  37883ورقم قيد  188626مركز عام عن المقاولت العامة .التسويق العقارى .شراء وبيع
وتقسيم الراضى بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية (كهرباء – مياه – صرف) .التطوير العقارى.
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  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 او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  91شارع الضغط العالى من
جمال عبدالناصر  -محور الفريق ابراهيم العرابى -الحرفيين-
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 - 652بنزينتى للخدمات اللكترونية  MSFشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  37884ورقم قيد  188627مركز عام عن  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من
صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف
والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ
و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات
وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه
وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .اقامة وتشغيل وادارة
محطات تموين السيارات وتقديم خدمات للسيارات -تسويق الكترونى عبر النترنت -تجارة الكترونية عبر
النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة برج و - 10ابراج سما الدارية-الطريق الدائرى-القطاميه -
 - 653بيتى لتجهيز المطاعم شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37886ورقم قيد  188628مركز عام عن اقامة وتشغيل وتجهيز المطاعم (الثابتة) لتقديم جميع أنواع
المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت والوجبات الجاهزة (التيك اواى) .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  7شارع عبدالسلم ابراهيم  -الدور الثالث  -شقة  - 5هليوبوليس -
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 - 654قمم متتالية لنظمة البرمجيات  Next Peakشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37890ورقم قيد  188632مركز عام عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات
و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد
و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 10
التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية
والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة
المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  52ش الطيران  -الحي السابع  -شقة رقم  - 4الدور الول -
 - 655إيجى سكاف للتشييد والبناء  Egy - Scafشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37891ورقم قيد  188633مركز عام عن ايجار واستئجار الشدات المعدنية
بكافة انواعها (فيما عدا التأجير التمويلى) .المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .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 )  .التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .التصدير .التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8د جنوب الكاديمية  -التجمع الخامس -
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 - 656اى كيو اى اسستنس للسياحة العلجية  AQA ASSISTANCEشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37893ورقم قيد  188634مركز عام عن السياحة العلجية
للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية فى جميع التخصصات
لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى التامين .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية فيل  - 19شارع سليمان
الفارسى  -الحى الول -
 - 657على امين للخدمات التعليمية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37895ورقم قيد  188635مركز عام عن  -اقامة و إدارة و تشغيل المدارس - .اقامة و إدارة و تشغيل
مدارس ومعاهد التعليم الفني  - .اعداد الدورات التدريبية اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة المنوفية طريق سنتريس  -اشمون  -عمارة رقم  - 86الدور الثانى  -شقة - 2
 - 658جريت بيلدرز للستشارات المعمارية Great Builders Architectural Consultants CO
شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37904ورقم قيد 188639
مركز عام عن المقاولت العامة  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -تأجير
اللت والمعدات فيما عدا التأجير التمويلى  -تأجير السيارات فيما عدا الليموزين تقديم الستشارات المعمارية (
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 القاهرة عمارة رقم  - 2شارع الشهيد
ايمن  -بير ام سلطان -
 - 659كولكشن للمحتوى اللكتروني  Collection Electronicشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-15برقم ايداع  37906ورقم قيد  188640مركز عام عن تجارة أجهزة الكمبيوتر
ومستلزماتها  -التوريدات العمومية إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محل رقم  50- 110ش الخليفة المأمون  -مول سوق العصر -
 - 668مينا انيس وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37920ورقم قيد  188649مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة المركزات الصطناعية (
مركزات عصائر ومشروبات ومياه غازية) وتعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة ( سكر معبأ وأرز معبأ )
وانتاج الكريمة المثلجة والمنتجات اللبنية بأنواعها ( عصائر مجمدة لوليتا ايس لولى ) وانتاج أطعمة الفطار
المكونة من ( حبوب الغلل كورن فليكس سيريـال سناكس ) وانتاج اغذية منفوشة مقرمشة سناكس فيشار
وتهيئة الحبوب والمحاصيل الزراعية ( بقوليات منقاه) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  130مساكن
الشيراتون -
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 - 660بيكي للستثمار التجاري  Picky Commercial Investmentشركة رأس مالها 200,000.000
قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37908ورقم قيد  188641مركز عام عن  -تصميم وبيع
تطبيقات الهاتف المحمول  -التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوكيلت 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 - .استغلل العلمات التجارية (
الفرنشايز)  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -التسويق اللكتروني عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  99ش محمد
حسين هيكل  -المنطقة السادسة -
 - 661جوسيل لتصميم وبرمجة وإدارة وتسويق تطبيقات الكمبيوتر والهاتف المحمول Joseelaشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37909ورقم قيد  188642مركز عام عن
انشاء وتصميم وبرمجة وإدارة وتسويق تطبيقات وبرامج الحاسب اللي والهاتف المحمول والمواقع اللكترونية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم  - 4بالدور  - 12عمارة  - 4شارع - 151
 - 662أوكتوبوس للتجارة والمقاولت  Octopus for Trade and Contractingشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37910ورقم قيد  188643مركز عام عن
المقاولت العامة  -التوريدات العمومية  -التوكيلت 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 - .التجارة اللكترونية عبر النترنت اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والفروشات يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة  - 34عماره  - 4مجموعة  - 133الرحاب -
 - 663كلر اند كو للعناية بالشعر  Color & Coشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37912ورقم قيد  188644مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة مركز
تجميل للعناية بالبشرة والجسم والشعر بدون إجراء عمليات جراحية (بيوتي سنتر) يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1
نصف الدور الرضي بالناصية وكامل الدور الول  -بالعقار رقم  33شارع نبيل
الوقاد  -ارض الجولف -
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 - 664المزارعون العرب للزراعات الحديثة  Arab Farmersشركة رأس مالها  2,800,000.000قيدت
فى  2022-06-15برقم ايداع  37913ورقم قيد  188645مركز عام عن استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت
أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ
أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .إقامة المزارع السمكية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 4برج - 10006
المعراج العلوى  -المعادى الجديدة -
 - 665البرام لصناعة الملبس الجاهزة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  37916ورقم قيد  188646مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون - 72اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات والقمشة والمنسوجات- .تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة  :-أنشطة خارج قانون - 72التوريدات العمومية- .التوزيع فيما هو مسموح به
قانونا .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم - 266الترعة البولقية -
 - 666تكنيكلر للتوريدات  TECHNICOLORشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى 2022-06-15
برقم ايداع  37917ورقم قيد  188647مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 4ب ش  - 200دجلة المعادى -
 - 667دكان مارت للستشارات التسويقية والدارية  DOKAN - MARTشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37918ورقم قيد  188648مركز عام عن
التجارة اللكترونية للمنتجات الغذائية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية
 التسويق اللكتروني عبر النترنت تقديم الستشارات التسويقية والدارية (فيما عدا الستشارات القانونيةوالستشارات 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 القاهرة شقة  3-4ش حافظ رمضان  -ابراج الشرطة -
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 - 669طارق فؤاد محمد على وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  37921ورقم قيد  188650مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى ( الطفال -
الباطنه  -النساء والولده  -الجراحه العامه  -الجلديه ) بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحالت التي
يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات الطبيه بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  23ش محطة المرج الشرقيه -
 - 670هوست للحلول الذكيه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37923ورقم قيد  188652مركز عام عن انشاء وتركيب شبكات الكمبيوتر والنظمة التكنولوجية وتوريد
وتركيب مستلزمات الشبكات والكمبيوتر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  9هـ  5 /ش احمد عبد العظيم  -متفرع من ش
النصر الرئيسي  -الدور الخامس -
 - 671امجاد للتخطيط العمرانى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37924ورقم قيد  188653مركز عام عن - :انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017تخطيط
وإقامة وتنمية المناطق العمرانية .مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير
الدارى  ,بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه  ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد او عده
ابنيه .الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة  2008اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او
الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها .إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد
الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب
رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة
للمشروعات .إقامة المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة- : .انشطة خارج قانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .الشراف على تنفيذ المشروعات .إعادة
هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط .التوريدات العمومية .إدارة الصول العقارية .التسويق العقارى- .
مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  58ش سيد سلم  -المعصرة -
 - 675شركة فارم اند داين (ش.ذ.م.م )
 FARM & DINEشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع 38044
ورقم قيد  188660مركز عام عن تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة البحر الحمر منطقة الخدمة رقم  TH - 207الكائنة بمنطقة البلد  -قرية الجونة
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 - 672تداوينا لتسجيل الدوية والمكملت الغذائية  Tadawenaشركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  37926ورقم قيد  188655مركز عام عن * التصنيع لدى الغير وتجاره
وتوزيع كافه الدويه والمكملت الغذائيه والمواد الغذائيه والمواد الخام وكافه المستحضرات الطبيه
ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والعشاب الطبيه والعطور ومنتجات العنايه بالبشره والشعر
والصابون ومعجون السنان والشامبو وزيوت الشعر المختلفه وصبغات الشعر والكريمات والمناديل المعطره
والمبلله بكافه انواعها واللقاحات والمصال والفوارات ومستلزمات المزارع واضافات العلف والمبيدات
الزراعيه والمستحضرات البيطريه وتسجيل ما سبق لدى الجهات المختصه * شراء وبيع وتوريد كافه المعدات
واللت والجهزه الخاصه بالتجهيزات الطبيه ومستلزمات المستشفيات والمراكز الطبيه والعيادات ومراكز
العلج الطبيعى والجهزه التعويضيه وتجهيزات الصيدليات * التصدير * التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض * التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا * التوريدات
العموميه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  4شارع انور المفتى -الدور الخامس-عباس العقاد -
 - 673هيرو للستثمار التجارى شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37929ورقم قيد  188656مركز عام عن استيراد مواد غذائية واغذية للطفال وتوزيعها تلتزم الشركة
بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث-مبنى ادارى رقم
-2بمشروع اربيل بلزا-التجمع الخامس-
 - 674ايه ام أو للنشاءات والتوريدات العمومية والتسويق العقارى  AMOشركة رأس مالها
 750,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  38020ورقم قيد  188659مركز عام عن -
المقاولت العامة ومقاولت النشاءات - .التسويق العقارى - .التوريدات العمومية • .أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم
المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  156حى  4/3الدور الرضى شقة  - 2التجمع
الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
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 - 676المدينه جروب للتوكيلت و مواد البناء شركة رأس مالها  40,000,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  38045ورقم قيد  188661مركز عام عن تجاره مواد البناء بكافه أنواعها
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم
 121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .المقاولت العامة مقاولت انشاء و بناء المصانع بكافه أنواعها
تجاره الخردة بكافه أنواعها التوزيع فيما هو مسموح به قانونا وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة القاهرة فيل  -48ش 105
 - 677إبصار للستثمار
 EBSAR INVESTMENTشركة رأس مالها  600,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 38047ورقم قيد  188662مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .تربية
جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .تربية
الخيول .أقامه المزارع السمكية الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية .أقامه و تشغيل الفنادق,
الثابتة  ,ويخوت السفاري ,والموتيلت ,والشقق والجنحة الفندقية ,والقرى السياحية  ,والنشطة المكملة أو
المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  ,واستكمال المنشآت الخاصة بها
والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة
نجوم  ,وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية
للمشروع  .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج الوادي
القديم .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  5ش مصطفى رفعت  -مساكن
شيراتون
 - 678دودز للدعاية والعلن  Dudes Advertisingشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  38065ورقم قيد  188663مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقروءة والمرئية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  37حسنى احمد خلف  -المنطقة السادسة  -مدينه نصر اول -
 - 679هافن للستثمار العقارى
 HAVENشركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  38082ورقم
قيد  188665مركز عام عن الستثمار والتطوير العقارى .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة
محافظة القاهرة الدور الول فوق الرضى  -فيل  - 1منطقة البنفسج  -التجمع الول
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 - 680طيبه الجديدة للمراكز التجارية شركة رأس مالها  45,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  38088ورقم قيد  188668مركز عام عن نشاط داخل ق - :72تربية جميع أنواع الحيوانات ,
سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر- .أقامه المزارع السمكية -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية- .تربية
الخيول- .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم .اقامه و تشغيل المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم نشاط خارج ق - :72الستيراد و على الخص استيراد العجول و الماشيه
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  - .إقامة و تنظيم المعارض( فيما عدا السياحية ) و المؤتمرات و
الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده أقامه و اداره أسواق بيع و شراء
الماشية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة وحده رقم  -2قطعه رقم  -283المحور
المركزى
 - 681سنجر للحوم شركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  38093ورقم
قيد  188671مركز عام عن تجارة وتوريد اللحوم الطازجة والمواشي والغنام الحية والمذبوحة -
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 1بلوك  - 2حي الواحة -
 - 682اميكو للتصميمات المعماريه
 Emeco For Architectural Designsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-15
برقم ايداع  38104ورقم قيد  188673مركز عام عن تقديم الستشارات الهندسيه (فيما عدا ما يتعلق
باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  .اعداد التصميمات الهندسية
المعمارية  .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  31أ 33 /ش احمد
حشمت
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 - 683فيدا للترفيه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع 38105
ورقم قيد  188674مركز عام عن تجارة الجملة والتجزئة في العاب الطفال ومستلزماتها واللعاب
اللكترونية ومستلزماتها والملبس الجاهزة والكسسوارات والحذية والحقائب  .تملك وتشغيل وإدارة مدن
ملهى لللعاب الترفيهية للطفال  .تملك وتشغيل وإدارة المراكز التجارية  .تملك وتشغيل الفنادق الثابتة
والموتيلت والقرى السياحية  .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .تملك وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة
لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) 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 مشروع مجمع القطامية  -الدور الرضى  -ديستريكت فايف
 المتداد الجنوبى لمدينه القاهرة الجديدة - 684المجد للستصلح الزراعى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38149ورقم قيد  188675مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  2008 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13شارع رضا
متفرع من شارع النجاح  -دار السلم -
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 - 685بكيش كاربت للصناعات
 bakesh carpet for industriesشركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  38150ورقم قيد  188676مركز عام عن نشاط داخل قانون  72لسنه - :2017إقامة
وتشغيل مصنع لصناعه السجاد -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاطين -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد
البناء -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والصباغ والكيماويات -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
مستحضرات التجميل -إقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن وتصنيع الهياكل المعدنية وقطع الغيار -
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
منتجات اللبان -إقامة وتشغيل المخابز اللية -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية
والعصائر -إقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج والخيوط -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات
البلستيكية -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة والمبيدات الحشرية والزراعية -إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الدوات الكهربائية والدوات المنزلية -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والحذية -إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع الورق والكرتون -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية -إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الثاث وتجهيزات المكاتب والعيادات -إقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة- .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع
الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع,
وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر- .تربية جميع أنواع الحيوانات ,سواء
كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد
التعليم الفني- .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج
الوادي القديم- .انشاء محطات تموين السيارات -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية
والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .نشاط خارج قانون  72لسنه - :2017
إقامة وتشغيل مغسلة  -إقامة مركز صيانة للسيارات -
إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات -
وإدارة الملهى الترفيهية للطفال  -إقامة وتشغيل المخازن والمستودعات فيما عدا الكيماويات الخطرة والدوية
إقامة وتشغيل الصوبات الزراعية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
 مقاولت انشاء المباني والمنشات -ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة
الجيزة  308ط  -حدائق الهرام
 - 686القرار للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38151ورقم قيد  188677مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات
العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القليوبية  88شارع عبدالرحمن الرافعى  -محلية  - 6الحى الول -
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 - 687الريادة للستشارات التقنية  AL Reyada Technical Consultingشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38152ورقم قيد  188678مركز عام عن :-
أنشطة داخل قانون  -1 72صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم
و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي -2 .
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال
تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها
 -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج
وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
 -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - 10المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية - 11 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة
والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية - 12 .إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 13إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 14 .حاضنات العمال التكنولوجية
ودعم ريادة العمال - 15 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى
رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني :- .أنشطة خارج قانون - 72انشاء وتشغيل وادارة
المواقع اللكترونية- .التوريدات العمومية- .توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من (
كاميرات المراقبة  -اجهزه النذار  -البوابات اللكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق .مع مراعاة قرار وزير
الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه - 2003تقديم خدمات الدعم الفنى للمشروعات- .التجارة اللكترونية -
التدريب والتعليم عن بعد .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5شارع الطبرسى -
 - 688السيف الذهبى للتصدير والتجارة  Al Seif Al Zahabyشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38153ورقم قيد  188679مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم
اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .التوريدات
العمومية .التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 1عقار رقم  - 15شارع عبادة النصارى  -العباسية -
 - 689ستامفورد للخدمات التعليمية  STAMFORD EDUCATIONALشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38154ورقم قيد  188680مركز عام عن -
ادارة و تشغيل و تملك المدارس و معاهد التعليم الفنى  -تنظيم و اعداد الدورات التدريبية -ادارة و تشغيل مركز
لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24امتداد ش رمسيس -مدينة نصر ثان -
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 - 690بالمن للتجارة والتوزيع شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38155ورقم قيد  188681مركز عام عن تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية بكافة أنواعها يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة شقة رقم  - 2الدور الول  72 -البنفسج  - 6التجمع الول -
 - 691نانو ماتركس للستشارات العلمية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  38156ورقم قيد  188682مركز عام عن تجارة الكيماويات والجهزة العلمية مستلزمات المعامل
( دون معامل التحاليل الطبية) تقديم الستشارات البحثية والصناعية والعلمية (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 البحاث العلمية اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية
الموارد البشرية اعداد الدورات التدريبية تنظيم الندوات وورش العمل تدوير المخلفات لدى الغير يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  53شارع مصطفى النحاس -
 - 692جود ناتشر للتوريدات والتوكيلت التجارية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38157ورقم قيد  188683مركز عام عن  -التوريدات العمومية- .
التصدير - .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية)
وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي - .التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه
 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر شقة  26الدور الرابع عمارة  D37شمال الحياء -
 - 693وينجز لتجارة المواد الغذائية  WINGS FOR TRADE OF FOOD -WFTشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38158ورقم قيد  188684مركز عام عن -
تجارة المواد الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة السكنية رقم  - 1بالدور الرضى بالعمارة على قطعه - 9004منطقة س
-
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 - 694جلمور للصناعات الدوائية  Glamour Pharmaceutical Industriesشركة رأس مالها
 20,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38159ورقم قيد  188685مركز عام عن *
انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات
والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية
ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات
والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة
والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة
وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية
ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور
ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية
ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة
الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم
الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات
الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع
مصطفى مختار متفرع من شارع عمار بن ياسر -
 - 697ثرتي ثري للتسويق العقاري شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38163ورقم قيد  188688مركز عام عن التسويق العقاري يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل  - 33الحي الثالث -
المنطقة الرابعة  -التجمع الخامس -
 - 698المتحدون للتنمية المستدامة  United For Sustainable Developmentشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38164ورقم قيد  188689مركز عام عن تقديم
الستشارات الهندسية والستشارات البيئة وفى مجال تدوير المخلفات وكذلك الستشارات فى مجال التنمية
المستدامة (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) .إدارة وتنظيم المؤتمرات
والمعارض عدا المعارض السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .اقامة وتشغيل
مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 22عمارة  - 5بلوك  - 13الشطر
الثانى  -زهراء المعادى -
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 - 695باندا سوفت وير  Panda Softwareشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  38160ورقم قيد  188686مركز عام عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت
بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير
البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 10
التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية
والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة
المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني - 19 .التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مساكن اطلس ج  -بلوك  - 14مدخل  - 5شقة
- 19
 - 696فيلد فورس للخدمات العلنية  Field Forceشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38161ورقم قيد  188687مركز عام عن تقديم الستشارات فى مجال
التسويق (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 )  - .الدعاية والعلن بكافة
الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -تسويق المنتجات التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية - .اعداد البحوث والدراسات التسويقية  -طباعة وتصنيع المواد الدعائية واللفتات لدى الغير إقامة
وتنظيم المؤتمرات والندوات والحفلت العامة والمهرجانات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية (بشرط
استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية التجارة اللكترونية عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  47شارع عبدل العربى -
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 - 699أى اوتى مصر لنترنت الشياء  Iot Misrشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38166ورقم قيد  188690مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -4 .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير
النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ
و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في
تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات
نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية
 - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد
الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث
والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات
التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية
ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى
رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  64شارع جسرالبحر -
 - 700ابيليتيز للتدريب وتنمية المهارات  abilitiesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38169ورقم قيد  188691مركز عام عن • اقامة وتشغيل وادارة مركز
لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية • .اعداد الدورات التدريبية وإقامة وتنظيم ورش العمل • .اعداد
البحاث العلمية • .تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها• .
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة بلوك  86الشطر
 13عمارة  20شقة  - 204زهراء المعادى -
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 - 701وان كليك للرقمنة  One Clickشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  38172ورقم قيد  188692مركز عام عن  -التجارة اللكترونية عبر النترنت  -تجارة أجهزة
الحاسب اللي وملحقاتها  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها - .أعمال تصميم وإنتاج وبيع البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية.
 إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .تصميم وتشغيل المواقعاللكترونية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش عمار بن ياسر -
 - 702سالم عثمان جروب للتجارة والتوريدات الطبية شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38175ورقم قيد  188693مركز عام عن التجارة والتوزيع والتسويق
والتسجيل لدى الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
والمستلزمات الطبية والبان الطفال والمبيدات الحشرية والمطهرات الطبية ومواد التعقيم والكيماويات
والكواشف المعملية والمحاليل الطبية والمستحضرات الطبية والجهزة والمعدات الطبية وصيانتها والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق .تقديم الستشارات الفنية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات
العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية).
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم
 121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التوريدات العمومية .إدارة الصيدليات .صناعة تكنولوجيا
المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة
التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي .توريد الدوية والمستلزمات والجهزة الطبية .اقامة وتشغيل
مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة الدارية رقم  - 3الدور الرضى -
عقار رقم  - 43عمارات الفردوس  -اسكان القوات
المسلحة  -خلف النادى الهلى -
 - 703زون ايجي للمنصات الرقمية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38176ورقم قيد  188694مركز عام عن المنصات الرقمية التوريدات العمومية  -ادارة المنصات
الرقمية  -التجارة اللكترونية  -التسويق الرقمي تنظيم المعارض فيما عدا السياحية (بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية تقديم
الستشارات الدارية والقتصادية والفنية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات
العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة عمارة  - 13مساكن الشروق  -شقة - 5
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 - 704آل عيد للمطاحن شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع 38178
ورقم قيد  188695مركز عام عن اقامة وتشغيل مطاحن لنتاج الدقيق الفاخر باستخراج  % 72ومشتقات
القمح .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية (المعجنات والمكرونة والمخبوزات) وتعبئة وتغليف كل
ما سبق .تجارة وتوزيع الحبوب .التصدير .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم  - 21بلوك رقم  - 2شقة رقم - 43
الشطر الول  -الدور الرابع  -زهراء المعادى
 - 705فاى لونج  Phi Loungeشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38181ورقم قيد  188696مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة دون اجراء
عمليات جراحية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  135ش مصطفى النحاس -
 - 706فيقرس ام ان سي لدارة المشاريع والتطوير والستثمار  VIGOROUS MNCشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38184ورقم قيد  188697مركز عام عن -
التطوير العقاري - .الستثمار العقارى  .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم - 15
السراج مول -
 - 722الحسينيه للتعدين شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38311ورقم قيد  188720مركز عام عن  -البحث والستكشاف والتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن
واستخراجها  -تجهيز واستخلص وتقطيع ودرفله الخامات التعدينية والمعادن لدى الغير  -استغلل المناجم
والمحاجر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة بعمارة الشراف  14 -ش عبدالحميد  -جنينه قاميش -
 - 727اتكانوفا لتوريدات مواد البناء شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38318ورقم قيد  188725مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات العمومية .توريد مواد البناء.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  20أ ش سليم الول -
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 - 728انجى باك للتوريدات العمومية والمقاولت العمومية شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38319ورقم قيد  188727مركز عام عن التوريدات العمومية المقاولت
العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة مجاورة - 27مجموعة ج-محل - 16
 - 707تاب ديجيتال بيزنس كارد  Tap Digital Business Cardشركة رأس مالها  10,000.000قيدت
فى  2022-06-16برقم ايداع  38185ورقم قيد  188698مركز عام عن  -1صناعة تكنولوجيا
المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و
أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد
البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول
البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره
وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من
اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع
مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- 18 .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني .التجارة اللكترونية عبر النترنت  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا  -التوريدات العمومية  -اعداد تصميمات العلمات التجارية (اللوجو)  -استغلل العلمات التجارية (
الفرنشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  4أ ش  - 285الدور الرضي  -شقة  - 1تقسيم اللسلكي الجديدة -
 - 708اكسليريشين مصر للتجارة  ACCELERATIONشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38191ورقم قيد  188704مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع للجهزة
اللكترونية وتجارة وتوزيع الخردة توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط ( كاميرات
مراقبة  -اجهزة انذار  -لبوابات اللكترونية) التصنيع لدى الغير المقاولت العامة توريد الخرسانة الجاهزة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  66شارع العروبة  -صلح سالم -
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 - 709نيو هاوس فور ريل استيت العقارية New House for Real Estateشركة رأس مالها
 20,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38194ورقم قيد  188705مركز عام عن
التسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  32ش الحرية -
 - 710في للتنمية العمرانية
 V DEVELOPMENTSشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38212ورقم قيد  188707مركز عام عن نشاط داخل ق  :72الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات
العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (
المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ) .نشاط خارج ق :72
التطوير العقارى مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة مبنى  -360الدور الول  -القطاع
الثالث -التجمع الخامس
 - 711ماتريكس للمقاولت الكهربائية  MATRIXشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38289ورقم قيد  188709مركز عام عن التوريدات العمومية المقاولت
الكهربائية والميكانيكية صيانة وتوريد وتركيب انظمة الحريق والجهزة الكهربائية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب -J16
بالوحدة رقم  - 201بالطابق الثاني  -بالعقار رقم  - 38حي الملتقى العربي -شيراتون المطار -
 - 712هونتد اسكيب رووم للمدن الترفيهية  HAUNTED ESCAPE ROOMشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38290ورقم قيد  188710مركز عام عن اقامة
وتشغيل مدن ملهي اللعاب الترفيهية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم  - 1بالعقار رقم  - 9ش المقريف -
المنطقة السادسة -
 - 713برايفت فارماسى لدارة الصيدليات  Private pharmacyشركة رأس مالها 4,000,000.000
قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38292ورقم قيد  188711مركز عام عن ادارة الصيدليات -
تجارة وتوزيع وتسويق الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها ومستحضرات معهد التغذية ومعهد سلمة الغذاء والمكملت الغذائية ومستلزمات
ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والنباتات العطرية والغذية الطبية والعلف
السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية برج نور الدين الدارى-امام
مزلقان روزل يوسف-الدور الثالث-مدخل مدينه قليوب -
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 - 714فنتشر مانجمنت للمنشات السياحية  Venture Managementشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38293ورقم قيد  188712مركز عام عن
• اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات • .تقديم خدمات الكاترينج • .إقامة وتنظيم المعارض (عدا
المعارض السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.
• الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم B 13
المبنى الدارى  -كمبوند القطامية هايتس -
 - 715سيانو للدوية  Cyanoشركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38294ورقم قيد  188713مركز عام عن  -تجاره و توزيع مستحضرات التجميل و المكملت الغذائيه و
الدويه البشريه و البيطريه و المستلزمات الطبيه و البان الطفال و المستحضرات الطبيه والمنتجات الطبيعية و
المحاليل الطبيه و الكيماويات و مواد التعقيم و الكواشف المعمليه و المنظفات الصناعيه و العطور و العشاب و
النباتات الطبيه و المبيدات الحشريه و الغذيه الخاصه و اغذيه الطفال واضافات العلف والمستحضرات
البيطرية والزيوت النباتية والجهزة الطبية والمطهرات الطبية - .تصنيع مستحضرات التجميل و المكملت
الغذائيه و الدويه البشريه و البيطريه و المستلزمات الطبيه و البان الطفال و المستحضرات الطبيه والمنتجات
الطبيعية و المحاليل الطبيه و الكيماويات و مواد التعقيم و الكواشف المعمليه و المنظفات الصناعيه و العطور و
العشاب و النباتات الطبيه و المطهرات الطبيه و المبيدات الحشريه و الغذيه الخاصه و اغذيه الطفال
واضافات العلف والمستحضرات البيطرية والزيوت النباتية والجهزة الطبية لدى الغير - .انهاء اجراءات
تسجيل الدويه البشريه و البيطريه و مستحضرات التجميل و المستحضرات الطبيه والمنتجات الطبيعية و
المكملت الغذائيه و المبيدات الحشريه و البان الطفال و المطهرات الطبيه و مواد التعقيم و الكيماويات و
الكواشف المعمليه و المنظفات الصناعيه و العطور و العشاب و النباتات الطبيه و المحاليل الطبيه و الغذيه
الخاصه و اغذيه الطفال واضافات العلف والمستحضرات البيطرية والزيوت النباتية والجهزة الطبية
والمستلزمات الطبية لدى الجهات المختصه - .التصدير والتوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون
رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  - .التوريدات العموميه .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1شارع مصطفى رسمى من شارع محمد نور
الدين -
 - 716هورجادا فيبز للتسويق السياحى  Hurghada Vibesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38295ورقم قيد  188714مركز عام عن التسويق السياحي للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر شقة بالدور الخامس  -شارع النصر -
بجوار صيدلية عابدين  -الدهار  -قسم ثانى -
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 - 717ايميري تك للستشارات الهندسية EMERY TEC FOR ENGINEERING
 CONSULTANCYشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع 38300
ورقم قيد  188715مركز عام عن تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية )  .اعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع والشركات التصدير 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 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 22الدور السابع  -عمارة  - 4شارع السكاكيني -
 - 718ايه اس ايه جروب للمستلزمات الطبية  A S A Group For Medical Suppliesشركة رأس
مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38302ورقم قيد  188716مركز عام
عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل
والعطور والزيوت العطرية والمستلزمات والجهزة والخامات الطبية  -تصنيع كل ما سبق لدى الغير- .
التوريدات العمومية - .ادارة المحلت التجارية - .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات - .تأجير
السيارات (فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين) - .التصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام
القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض - .النقل البري للركاب فيما عدا النقل السياحي والرحلت .ول يتم مزاوله
نشاط النقل البري للركاب (الدخلى  -الدولى) أوالبضائع (الدخلى  -الدولى) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر
المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  1فيل  248مجاورة  - 6التجمع الول -
 - 719فور سكيلز لتجارة الدوات التعليمية  4Skillsشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38303ورقم قيد  188717مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية تجارة الدوات التعليمية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  28ش سعيد عبد الرحيم  -ش عمر بن الخطاب -
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 - 720متجر للوساطة والتخزين  mttgrشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  38304ورقم قيد  188718مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
اقامة وتشغيل وادارة المخازن لتخزين الملبس والحذية ومستلزماتها  -الوساطة التجارية 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 القاهرة شقة رقم  - 7بالدور الرابع -
 14مساكن مشروع ناصر  -كورنيش النيل -
 - 721ايزى مارت لدارة السوبر ماركت  Easy Martشركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38307ورقم قيد  188719مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة سوبر
ماركت .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  - 4عوايد شارع
الشهيد اسحاق يعقوب متفرع من شارع النزهه -
 - 723دياموند جروب لتكنولوجيا المعلومات  Diamond Group Information Technologyشركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38312ورقم قيد  188721مركز
عام عن  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- .
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها - .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .إدخال البيانات على
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها- .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول
البيانات  - .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات - .التصالت وخدمات النترنت  - .إنشاء وإدارة مراكز
التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة
العمال - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في
ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني  - .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -
اعداد الدورات التدريبية  -تقديم الستشارات الدارية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته
التنفيذية )  - .التسويق اللكترونى عبر النترنت  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات
العمومية  -تأجير مساحات العمل المشتركة  -التعليم عن بعد يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا 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  - 75الدور الول -
شقة رقم - 1
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 - 724فايف استيبس للتسويق العقارى Five steps for real estate consultancyشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38315ورقم قيد  188722مركز عام عن
التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عماره  278عمارات البنفسج - 10
 - 755اسطبل البحر للخيول  The Beach Stableشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38584ورقم قيد  188774مركز عام عن  -تأجير الخيول يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة كمبوند لوروا فيل  32أ -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 756كوتريا للتجارة العامة  COTERIEشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38585ورقم قيد  188775مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة لشقة رقم  6بالدور الول -بالعقار رقم  21أ وحاليا رقم  21ب  -ش بهجت باشا على -
الزمالك -
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 - 725اديو سبيس للحلول التعليمية والتدريبية المتقدمة  Edu Spaceشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-16برقم ايداع  38316ورقم قيد  188723مركز عام عن ادارة وتشغيل المدارس
وتقديم الخدمات التعليمية ادارة وتشغيل معاهد التعليم الفني تقديم الستشارات في مجال التعليم والتدريب
والمسح الوصفي (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 وتأهيل الموارد البشرية تنظيم المؤتمرات والفاعليات والمعارض فيما عدا السياحية (
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) - .تنظيم المؤتمرات عن بشعد (أون لين) -1
صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و
مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة
شبكات نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير
حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل
الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.
 - 13اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد
الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث
والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات
التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية
ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى
رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية  9ش صبحي فودة  -الدور
الخامس علوي  -مدخل كفر عصام  -اول طنطا -
 - 726ستاند آند مور للستثمار التجاري  Stand & Moreشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38317ورقم قيد  188724مركز عام عن  -التوريدات العمومية  -التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة مستلزمات الدعاية العلن يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة 9ش محمود عصمت حمدي  -شيراتون -
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 - 729دمك هاوس للصناعات الخشبية  Damak Homeشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38320ورقم قيد  188728مركز عام عن  -التصدير  -التوكيلت
التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -تصدير وتجارة الثاث وتصنيعه لدى
الغير تصنيع الثاث الخشبى لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  26شارع الثورة  -مول ذا فيرن  -الدور الول بعد
الرضى -
 - 730الشركة الليبية للتوريدات شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38321ورقم قيد  188729مركز عام عن المقاولت العامة ومقاولت تجهيز المستشفيات التوريدات
العمومية استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي
المستصلحة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5ميدان الشيخ يوسف  -جاردن سيتي -
 - 731كرافت بوب لتجارة لعب الطفال  CRAFT POP LLCشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38322ورقم قيد  188730مركز عام عن  -أنشطة داخل قانون - : 72
تجاره الجمله والتجزئه للعاب الطفال والدوات المكتبية والكسسوارات والمفروشات والمنسوجات
والمفروشات ومستلزماتهم في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -أنشطة خارج قانون - : 72
التجارة اللكترونية عبر النترنت .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع سعد الدين-المبتديان -
 - 732بولت للتجارة  Bolt Tradingشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  38324ورقم قيد  188731مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
التوريدات العمومية .المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .مقاولت العمال الكهروميكانيكية .إدارة
المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 209البنفسج عمارات  -التجمع الخامس -
 - 738بى وان جى كى لتجارة الملبس  B1GKشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  38337ورقم قيد  188741مركز عام عن تجارة وتوريد وتسويق الملبس .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة مكتب  - 11الدور الثانى  164 -ش جسر السويس  -حلمية الزيتون الجديده -
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 - 733اوندوه لتكنولوجيا المعلومات  onDOOHشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38326ورقم قيد  188732مركز عام عن  -أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  17ب عمارات العبور الدور السادس شقه - 2صلح سالم -
 - 734إن أر ايه للتصدير والتجارة العامة  N R Aشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  38327ورقم قيد  188733مركز عام عن  -التصدير  -التصنيع لدى الغير
 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحةاو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية حى ال  800متر -بلوك
 11008قطعه  12فيل القصر -
 - 735سامى راتب راشد على حميده وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  38328ورقم قيد  188734مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم  67بمنطقة التحدى-
الحزام الخضر -
 - 736النمشان جاليرى لتصنيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة  N.Gشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38332ورقم قيد  188737مركز عام عن  :-أنشطة داخل
قانون - 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ومستلزماتها والعطور:- .
أنشطة خارج قانون - 72التصدير .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده
بقانون الستثمار  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة - 901عقار رقم - 21شارع ابن الهيثم -
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 - 737دى ان فى لخدمات التفتيش مصر  DNV Inspection Services Egyptشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38336ورقم قيد  188740مركز عام عن -
اعمال التفتيش والشراف الفنى المتعلقه بالجوده والسلمه والتركيز البيئى على المنشأت الرضيه والبحريه
والوحدات القائمه والوحدات تحت النشاء  -اصدار التقارير من الشركه والعمال المطابقه للمواصفات الفنيه
والمعياريه والقياسيه بالضافه لعمال الشراف الفنى  -القيام باعمال الختبارات الغير اتلفيه واعمال معايره
واختبار واصدار تقارير من الشركه والعمال المطابقه لوناش ومعدات الرفع يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم 102
 Oبالدور الول بمشروع كايرو بيزنس بلزا -القطاع الثالث -
 - 739شيهانة للمقاولت العامة
 Shehana For Contractingشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  38344ورقم قيد  188744مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا المقاولت
العامة مقاولت اعمال البناء الحديث استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .إقامة
القرى السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة بما
ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم
جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى الدارة والتسويق السياحي
للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من
طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة التجمع الخامس  -حى النرجس  -2فيل 289
 - 740لى دا للصناعة والتصدير
 LI DAشركة رأس مالها  600,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38367ورقم قيد
 188745مركز عام عن نشاط داخل قانون  72لسنه - :2017اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى ونشر
وصقل وتلميع الرخام والجرانيت نشاط خارج قانون  72لسنه - :2017التصدير مع اللتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة
محافظة القاهرة  5ش الدارة  -كوتسيكا  -المعادى
 - 741صاكون للنشاءات  SAACON CONSTRUCTIONشركة رأس مالها 1,000,000.000
قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38418ورقم قيد  188747مركز عام عن المقاولت العامة
ومقاولت النشاءات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  34ش بهجت على  -الزمالك-
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 - 742فيتازون  VITAZONEشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38422ورقم قيد  188749مركز عام عن التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  -5 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -6 .إنتاج وتطوير
النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -7 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -8تنفيذ
و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -9التصالت وخدمات النترنت  - 10تصميم واستضافة المواقع
اللكترونية  - 11إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 12إنشاء
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها- 13 .
حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 14 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من
صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  1شارع مسجد الحسن  -عزبة زينب الوكيل -
 - 743ذا بارك للستثمار الزراعى
 THE PARKشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38431ورقم
قيد  188752مركز عام عن -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلحوالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر- .تربية جميع أنواع
الحيوانات ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم- .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- .تربية الخيول- .
المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية- .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله
طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة مدينتي م  - 15ع  - 5ش 61
 - 744ماركيرو جروب للتوريدات العمومية  Markero Groupشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38552ورقم قيد  188756مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  7ش وهدان  -قسم اول مدينة نصر -
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 - 745رافينال للخدمات الطبية شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38559ورقم قيد  188757مركز عام عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة
وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم
شغلها المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية .بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة بلوك  1شارع اطلس - 1
 - 746أية فياض لتطوير البرمجيات  Aya Fayad Developmentشركة رأس مالها 18,000.000
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38560ورقم قيد  188758مركز عام عن  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول
البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  - 13 .اقامه و اداره
وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من
اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع
مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- 18 .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع امين الشمسى باشا -
 - 747فينفو  FINVOشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع 38561
ورقم قيد  188759مركز عام عن  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم
لشبكات نقل وتداول البيانات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مبنى  250ش التسعين الشمالى -التجمع الخامس -

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

Page 245 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 748فؤاد فؤاد فهمى للبلستيك شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38562ورقم قيد  188761مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
المنوفية قطعة الرض الصناعية رقم - 6119بالمنطقة الصناعية -ورش الصناعية السادسة -
 - 749باسطكو للستثمار الزراعي شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38563ورقم قيد  188762مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  2008 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية
تجاره الجمله والتجزئه للمبيدات والمخصبات الزراعية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة ة شقة  - 1عمارة  - 73تقسيم الجمعية التعاونية لسكان ضباط مباحث القاهره  -الهضبة
الوسطى -
 - 750تيل كامبس للتدريب Teal Campsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38564ورقم قيد  188763مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية
الموارد البشرية .إعداد وتنظيم الدورات التدريبية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ميدان الحرية -
 - 751اروما للتسويق العقاري  AROMAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38565ورقم قيد  188764مركز عام عن التسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة المبنى الداري
كايرو فيستيفال - P6التجمع الخامس -
 - 752ام اند ام للحذية  M&M Shoesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38567ورقم قيد  188765مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
الغربية طريق البشيط  -بجوار مزرعه حافظ علم  -السجاعية -

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

Page 246 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 753تشيلى للتوريدات العمومية  Chiliشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38568ورقم قيد  188766مركز عام عن  -التوريدات العمومية  -توريد المواد الغذائية  -تعبئة
وتغليف كافة المنتجات لدى الغير  -توريد مواد الدعاية والعلن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3عمارات الظباط  -امتداد
رمسيس  -بجوار نادى السكة -
 - 754سيترى للملبس الجاهزة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38570ورقم قيد  188767مركز عام عن تجارة الملبس الجاهزة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10شارع هانى بن الندلس -
 - 757جاى اند جاى فارما  J And J Pharmaشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38586ورقم قيد  188776مركز عام عن تجارة وتسويق وتوزيع الدوية
البشرية والبيطرية والعشبية والمكملت الغذائية والنباتات العطرية والمطهرات ومستحضرات التجميل
والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  -التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل
يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  114شارع طومانباى -
 - 758سبأ لدارة المشروعات شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38589ورقم قيد  188777مركز عام عن • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم
جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي • .التجارة العامة .إدارة
المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  33ش قصر النيل -
 - 759المصرية السعودية للمباني الحديثة  ES.THشركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38590ورقم قيد  188778مركز عام عن المقاولت العامة التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  9عمارات
مقاتلي رمضان  -شارع حسن المأمون -
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 - 760روكا استور لمستحضرات التجميل شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38593ورقم قيد  188779مركز عام عن تجارة مستحضرات التجميل يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  28شارع
عبدالغفار سليم  -ميدان الحجاز -
 - 761ميالجا للستشارات  Mialga Consulting LLCشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38596ورقم قيد  188780مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  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 القاهرة مبنى  - 166شارع الشويفات -
الحي  - 6المنطقة الولى  -التجمع الخامس -
 - 762جي اند كي انتليجنت للتجارة العامة والمقاولت J&K Inteligent General Trading and
 Contractingشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع 38597
ورقم قيد  188781مركز عام عن  -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -القيام بأعمال التشطيبات
والديكورات التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية إدارة المشروعات مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة  52ش عباس العقاد -
 - 763المازن للتوريدات الكهربائية  Al Mazen for Electrical Suppliesشركة رأس مالها
 20,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38599ورقم قيد  188782مركز عام عن -
تجارة وتوريد الكابلت والدوات والمستلزمات الكهربائية  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مول الجوهري -
الدور الرضي  27 -ش احمد عرابي -
 - 764اورينتال للتوريدات الغذائية  Oriental For Foods Suppliesشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38600ورقم قيد  188783مركز عام عن توريد المواد الغذائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  2/12الشطر الخامس -
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 - 765مور لتجارة الجهزة اللكترونية شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38604ورقم قيد  188784مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
وعلى الخص تجارة الجهزة اللكترونية  -التوريدات العمومية -التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام
القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة العقار رقم -2ش زقاق المير موسك من ش
عبدالعزيز -
 - 770الذهب بيوتى صالون شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38616ورقم قيد  188789مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة صالونات الحلقة ومراكز التجميل للعناية
بالبشرة والشعر دون إجراء عمليات جراحية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  46شارع الطيران  -اول مدينة نصر -
 - 766جى بى ال لتنظيم المؤتمرات وادارة الفنادق  G B Lشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38608ورقم قيد  188785مركز عام عن -تقديم الستشارات فى مجال
تسويق كافه المنتجات (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 دراسات الجدوى
للمشروعات  -تنظيم المعارض (عدا المعارض السياحية) و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده -استغلل العلمات التجارية (الفرانشيز) -اقامة و تشغيل مركز
لعداد و تنمية و تدريب و تطوير الموارد البشرية - .ادارة القرى السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت
والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ش  106عمارة
- 22شقة 2
 - 767أزياء السندرا شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع 38609
ورقم قيد  188786مركز عام عن تجارة وتوريد الملبس الجاهزة ومستلزماتها .التصدير .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة محل رقم  9بالدور الرضى و شقة رقم  5بالدور الول  -عقار رقم  36شارع شبرا -
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 - 768أو-ثرى للستثمار العقارى  O-threeشركة رأس مالها  16,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38611ورقم قيد  188787مركز عام عن انشطة قانون - : 72الستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  2008استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن
تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008تجاره الجمله والتجزئه
باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده -انشطة خارج قانون - : 72التوزيع فيما هو مسموح به
قانونا -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر شقة  9دور
ثالث عقار رقم  464تقسيم امتداد الجبل الشمالى -
 - 769اورينزا للمكملت الغذائية  Orenza For Dietary Spplementشركة رأس مالها
 18,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38614ورقم قيد  188788مركز عام عن
تجارة وتوزيع وتسجيل لدى الجهات المختصه للمكملت الغذائية والدوية ومستحضرات التجميل والعشاب
والمصال والجهزة الطبيه والمستلزمات الطبيه والمستحضرات الطبيه والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى
الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  65ش الحجاز -
 - 771جلو لوكا  Glo Locaشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38621ورقم قيد  188790مركز عام عن التصنيع لدى الغير .التصدير والتوكيلت التجارية - .تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
التوريدات العمومية .المقاولت العامة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  3ش المنتصر  -شبرا الخيمة - -
 - 772أنكل مانجمنت لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيهات  UNCLE MANAGEMENTشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38622ورقم قيد  188791مركز عام عن
اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية -مقاولت اعمال التشطيبات و الديكور  --التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام
القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة  23ش عماد االدين كامل -عباس العقاد -
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 - 773ايه اس اتش للتشييد شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38623ورقم قيد  188792مركز عام عن المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 202الدور الثاني 29 -
عمارات الفرسان -
 - 774اوتو كلب لتوريد قطع الغيار  Auto Clubشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38625ورقم قيد  188793مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مركز لصيانة
السيارات  -توريد قطع غيار السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10كورنيش النيل -ينزينة موبيل -المعصره -
 - 775رياليتى بوست هاوس
 Reality Post Houseشركة رأس مالها  6,500,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38627ورقم قيد  188794مركز عام عن القيام باعمال المونتاج والمكساج وفصل وإدارة اللوان واعمال
الرسومات والجرافيكس وتصحيح اللوان .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
 31ب شارع امين الرافعى
 - 776بلتفورمز للحلول التسويقيه  Platforms Marketing Solutionsشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38630ورقم قيد  188795مركز عام عن تقديم
الستشارات والحلول في مجالت التسويق (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 )
 .التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه - 201الدور  7- 2د عمارات طيبه -زهراء المعادى - -
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 - 777سحاب الجنوب للتخطيط العمراني شركة رأس مالها  600,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38633ورقم قيد  188796مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار  - 2017/72إنشاء
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .تخطيط
وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة الستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 .
لسنة  2008انشطة خارج قانون الستثمار  - 2017/72اعداد التصميمات والرسومات الهندسية  -المقاولت
واعمال التشييد والبناء والديكورات والتركيبات الكهروميكانيكية  -تأجير مواد ومعدات البناء فيما عدا التأجير
التمويلي مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة ش هدى شعراوي  -من ش كريم بنونه  -من ش - 9
 - 778فليت للتوريدات  Flightشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38634ورقم قيد  188797مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 6امتداد بلوك - 47
 - 779فيجيس ريل استات للمقاولت والتشطيبات  Vegas Real Estateشركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38635ورقم قيد  188798مركز عام عن -
المقاولت العامة  -القيام بأعمال التشطيبات والديكور يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة بلوك  - 111المنطقة السادسة  -شارع محمد
المقريفي -
 - 780شركة مركز محمد عبدالباسط محمد حسين للتدريب وتنمية الموارد البشرية شركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38638ورقم قيد  188799مركز عام عن
تأجير واستئجار قاعات الحفلت العامه والمراكز التدريبيه اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية في مجال اللغات والحاسب اللى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية خلف نادى الغزل-ش فيل النجار-الدور الول
علوى -
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 - 781ديفيري ميدل ايست للستشارات  Devere Middle Eastشركة رأس مالها 1,000,000.000
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38641ورقم قيد  188800مركز عام عن  -تقديم الستشارات
المالية والقتصادية وفي مجال إدارة اصول الشركات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته
التنفيذية  - ( .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات - .الستعلم الميداني والمكاني عن الشخاص والشركات.
 تحصيل الفواتير (عدا التخصيم) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه معالشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  46شارع  - 151تقاطع اللسلكي -
 - 782دكة للستثمار التجاري شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38646ورقم قيد  188801مركز عام عن تجارة وتوريد جميع انواع الثاث ومواد الديكورات التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة المكتب رقم  3,2بالدور الرضي  -بالعقار رقم  11أ  -ش  233دجلة -
 - 783ال صبح للتجارة  Al Sobh Tradingشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38648ورقم قيد  188802مركز عام عن نشاط قانون  72لسنة  - 2017تجاره الجمله
والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة  - 2017التوريدات
العمومية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3ش النقطة -
ترعة عناني -
 - 784سى دايوكسايد  CDioxideشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38649ورقم قيد  188803مركز عام عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من
أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات ,
والتعليم التكنولوجي • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف
أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
وتداول البيانات • .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات • .التصالت وخدمات النترنت • .إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات • .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي
من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة رقم  - 17الدور السادس  3 -شارع مكرم عبيد -
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 - 785فليند للتكنولوجيا الحديثة  Flend For Modern Technologyشركة رأس مالها 5,000.000
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38651ورقم قيد  188804مركز عام عن  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز
نقل تكنولوجيا المعلومات  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  15شارع طه حسين -الدور الثانى- S1 -
 - 786ام اف جي في للتوزيع والتوكيلت  MFJVشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38652ورقم قيد  188805مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  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 .المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2شارع انقرة  -شيراتون -
 - 787صحة للمستلزمات الطبية  Seha for Medical Suppliesشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38658ورقم قيد  188806مركز عام عن تصنيع الدوية
والمستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات الطبية واضافات العلف لدى
الغير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ش الشيخ كامل
خضير  -جمعية الوفاء والمل  -حي السفارات -
 - 788كي اوه اس لدارة المطاعم والكافيهات  K.O.Sشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38661ورقم قيد  188807مركز عام عن ادارة وتشغيل المحلت التجارية
 ادارة وتشغيل المطاعم السياحية الثابتة والكافيهات السياحية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بايوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24عمارات العبور  -صلح
سالم -
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 - 789تريبل دوتس للستشارات التسويقية  TRIPLE DOTSشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38662ورقم قيد  188808مركز 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اعداد الدراسات التسويقية يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  57شارع - 4
ميدان النافورة -
 - 790اتش ار اس جروب للخدمات الدوائية  HRS GROUP FOR MEDICAL SERVICESشركة
رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38664ورقم قيد  188809مركز
عام عن -تقديم الستشارات الطبية فى مجال اليقظة الطبية (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 و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية - .اعداد البحاث
و الدراسات العلمية و التسويقية -انهاء إجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المكملت الغذائية و
مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و المستلزمات الطبية أمام الجهات المختصة- .اعداد برامج
الرعاية الصحية  -اعداد الدراسات فى مجال فاعلية الدوية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ش جمال الدين دويدار -
 - 791جيوتراك انك للتسويق  GEOTRAC INCشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38667ورقم قيد  188810مركز عام عن الستيراد والتصدير - .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  .المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا .تسويق المنتجات بكافة انواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  75شارع الترولى -
 - 792هاى افيكاسى فارما  High Efficacy Pharmaشركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38668ورقم قيد  188811مركز عام عن تجارة وتسويق وتوزيع وتوريد
والتسجيل لدى الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والمصال ومستحضرات التجميل
والمستحضرات والمستلزمات الطبية والمصال واللقاحات والجهزة والمحاليل الطبية بجميع انواعها والمكملت
الغذائية والكيماويات الطبية وغير الطبية ومواد التعقيم المعملية والمنظفات والمطهرات والمبيدات والعطور
والمنتجات الغذائية والغذية الخاصة ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء والمستحضرات العشبية
واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع وتعبئة وتغليف كل ما سبق لدى الغير يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  26شارع دولتيان  -اغاخان -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 255 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 793رفقة للستثمار العقارى والتجارى  Refkaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38671ورقم قيد  188812مركز عام عن  -التصدير  -الشحن البحرى
والجوى للبضائع  -تسويق المنتجات  -تجارة الخضروات والفاكهة  -التوريدات العمومية  -المقاولت العامة
 مقاولت أعمال التشطيبات  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -ادارة وتشغيل المراكزالتجارية  -الستثمار العقارى  -ادارة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها الدارة والتسويق السياحي للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  -السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم
إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية  -انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير
الحكومية  -تجارة السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  14شارع تحسين فرغلى  -الدور الرضى  -شقة - 2
 - 794نيكسيس جروب  Nexus Groupشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38672ورقم قيد  188813مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل مستحضرات التجميل و
المطهرات و المبيدات و العلف السائلة و البودرات امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير *
التوريدات العمومية * .حق استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب
وتنمية الموارد البشرية * تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها * اعداد الدراسات والبحاث
العلمية * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير * تجارة
وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات
العلف ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير * .الهندسة
الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية * .تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا
الستعلم الئتماني) * .التعليم عن بعد * .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة
 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها) * .التصدير والتوكيلت التجارية -
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,
ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 2ش سليم الول -
 - 795ماى فاميلى للتخاطب  My Familyشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38674ورقم قيد  188814مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية .اقامة وتشغيل مركز متخصص لتدريب للطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب على
النطق وتعليم لغة التخاطب .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار  3أ يو  -شارع امتداد اليو  -شقة  - 4المستقبل -
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 - 796سيرينيتي للصيانه العامة للمباني شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38675ورقم قيد  188815مركز عام عن  -تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشات - .
اعداد التصميمات الداخلية للمباني - .التجارة اللكترونية عبر النترنت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  26- 3ش الديب
محمد السباعي -
 - 797ايه تى ام للتنمية العقارية  A.T.M Real Estate Developmentشركة رأس مالها
 20,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38678ورقم قيد  188816مركز عام
عن الستثمار العقارى  .التوريدات العمومية المقاولت العامة والمتخصصة مشروعات السكان التي يتم
تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري  ,بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية
,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة -2بلوك - 22شارع احمد الزمر امتداد
ذاكر حسين-المنطقة العاشرة-الدور الرابع-شقة
- 402
 - 798كلفيل للعطور  CLAVELشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38680ورقم قيد  188817مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا- .
التوريدات العمومية - .التجارة اللكترونية عبر النترنت - .التصنيع لدى الغير - .التصدير - .اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع العطور والبخور والزيوت ومستحضرات التجميل .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم  11ج 4 /اللسلكى
 - 799كازاميا للموبيليا واكسسوارات المنازل  Casamiaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38681ورقم قيد  188818مركز عام عن تجارة الموبيليا واكسسوارات
المنازل والمشغولت اليدوية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر شقة رقم  1بالدور الرضي  -فيل رقم  - 5ش عبدالمجيد عبدا
 حي الهلل - - 800تشيري للملبس الجاهزة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38682ورقم قيد  188819مركز عام عن تجارة وبيع الملبس الجاهزة وملبس الطفال التجارة
والتسويق اللكتروني عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي  -محل رقم - E15المركز التجاري
ميراج مول  -طريق مصر السويس الصحراوي  -التجمع الول -
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 - 801ايديوجيت ستار لتنمية المهارات شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38684ورقم قيد  188820مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية - .اعداد الدورات التدريبية وإقامة وتنظيم ورش العمل .تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  67ش جمال دويدار  -المنطقة الثامنة  -اول -
 - 802ذي سفن للبحاث الطبية  ZI 7شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38686ورقم قيد  188822مركز عام عن إعداد وتقديم الستشارات والبحاث الطبية في مجال
تحليل متبقيات المبيدات والمضافات الغذائية والمتبقيات الحيوانية والشوائب والملوثات والسموم والمكملت
الغذائية والفيتامينات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  3و  - 4الدور الرضي  -بالعقار المقام على قطعة الرض رقم 7464
منطقة س - - 803جيفال ميدسين المحدودة  Jeval Medicine Ltdشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38688ورقم قيد  188823مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني)• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3شارع محمد المهدى منصور
متفرع من شارع محمد رفعت  -النزهه الجديده -
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 - 804الورا للمجوهرات  ALORA JEWELRYشركة رأس مالها  15,000,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38690ورقم قيد  188824مركز عام عن تجارة المشغولت الذهبية
والفضية والسبائك والعملت الذهبية والمعادن الثمينة والمعادن الثمينة المصنعة والنصف مصنعة والمعادن الخام
والذهب "وذلك بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة
التموين والتجارة الداخلية" يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة للشركة الوحدة الكائنة بيمين المدخل  -بالعقار رقم  22أ شارع رمسيس
الملصق للعقار رقم 24
شارع رمسيس -
 - 805ليبرا جاليري لتجارة وتوزيع المنتجات الجلدية والنسيجية  Libra Galleryشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38692ورقم قيد  188825مركز عام عن
تجارة وتوزيع وتوريد وتصدير المنتجات الجلدية والنسيجية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة سكاي مول بلزا  -بالمنطقة
الترفيهية  -بالكيلو  37طريق  -G 5 -عنوان المركز العام للشركة الدور الرضي -محل رقم 18
مصر اسماعيلية الصحراوي -
 - 806توليب للصناعات المغذية  Tulip Feeding industriesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38694ورقم قيد  188827مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع - :
لتصنيع مكونات الجهزة المنزلية  -لتصنيع رولت واكياس بلستيك ساده ومطبوع عليها يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة 6أ مساكن ميدان فيكتوريا -
 - 807عبدالقادر امين خواتمي وشريكته شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38695ورقم قيد  188828مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة
بكافة أنواعها والتطريز والطباعة على الملبس مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم  - 19بلوك
 - 20010المنطقة الصناعية المتداد الغربي -
 - 808يوسف ايوب وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38696ورقم قيد  188829مركز عام عن • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه • : 2017
تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد الغذائية • .أنشطة خارج قانون
الستثمار رقم  72لسنه  • : 2017اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم الماكولت السورية .تلتزم
الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محلت رقم  2,1,9,3,1مول الجوهرة القطعة رقم  - 12المجاورة الخامسة  -الحى المتميز امام
الجامعة البريطانية -
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 - 809الفطيم للرعايه الصحيه مصر شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38807ورقم قيد  188831مركز عام عن أقامه و تشغيل و تملك المستشفيات وما تضمه من أنشطة
علجية أو طبية أقامه و تشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية .أقامه و تشغيل العيادات التخصصية
تجارة الدوية 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 قطعه الرض L022
الدور الرضى  -كايرو فيستيفال سيتى -
 - 810نورمي لدارة وتشغيل واقامة المطاعم والكافيتريات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38824ورقم قيد  188832مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافيتريات لتقديم جميع انواع المشروبات فيما عدا الكحولية وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي
ادارة وتشغيل وتملك مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
ادارة وتشغيل وتملك المخيمات السياحية ادارة وتشغيل وتملك الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او
تجارية او ثقافية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  30ميدان العباسية -
 - 811كينت للستشارات  Kent Consultancyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38825ورقم قيد  188833مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة الغربية  8ش كليوباترا -
 - 812دي إم كيه للستشارات التسويقية  DMKشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  38826ورقم قيد  188834مركز عام عن التسويق العقاري إدارة
المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها تنظيم المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات (بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لكل معرض على حدة) .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 سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية )  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  33منطقة د  -جنوب الكاديمية  -التجمع الول -
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 - 819فلينج دوجز للمطاعم  Flying Dogsشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  38955ورقم قيد  188847مركز عام عن إدارة وتشغيل المطاعم (الثابته) .إدارة وتشغيل
وحدات الطعام المتنقلة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  - 4شارع - 14
 - 813ممدوح محمود وشريكيه  MAMDOUH MAHMOUDشركة رأس مالها  300,000.000قيدت
فى  2022-06-19برقم ايداع  38868ورقم قيد  188835مركز عام عن الستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 .
لسنة  - 2008التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية
للمناطق الصناعية - .إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية
وتوصيلتها - .إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها - .تصميم أو إنشاء أو
إدارة وتشغيل وصيانة خطوط متروالنفاق أو أجزاء منها  - .تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط
المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن - .تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات -.إقامة أو إدارة
وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم ( )b.o.tسواء كانت تحت سطح
الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  b.o.t.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مجموعه
 105عماره - 3مدينة الرحاب -
 - 814واي إم دي للحاق العمالة  YMDشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  38872ورقم قيد  188836مركز عام عن الحاق العمالة المصرية بالداخل يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
المنوفية ساقية ابو شعرة  -بجوار مسجد الشعراوي -
 - 817وارد لدارة المشروعات  WARYDشركة رأس مالها  450,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38895ورقم قيد  188840مركز عام عن  -تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27
من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  - .ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية - .اقامة وتشغيل
وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة - S1احمد محرم من محور مصطفى كامل -
التجمع الول -
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 - 818سفاجا لدارة الموانئ الجافة والخدمات اللوجستية شركة رأس مالها  20,000,000.000قيدت فى
إدارة الموانئ الجافة - -
 2022-06-20برقم ايداع  38954ورقم قيد  188846مركز عام عن -
والتخليص الجمركي
تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى و الجوى والتفريغ والنقل البحرى للبضائع -
الستيراد و
التوريدات العمومية -
التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا -صيانه الحاويات -
التصدير  -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  .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 البحر الحمر حى مجلس المدينة الشارع الخلفى امام مساكن اللمنيوم  -تقسيم
مشروعات مجلس المدينة -بجوار سوبر ماركت روعه
 - 815الياسمين لندسكيب شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38875ورقم قيد  188837مركز عام عن القيام بأعمال تنسيق الحدائق والميادين (اللند سكيب) "
المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله " التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا " انشاء الطرق
الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانتها " اقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات تحليه المياه
وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنيه والعلميه المقرره فى هذا
الشان " اقامه او تشغيل واداره وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقيه وتوصيلتها "
التسويق والستثمار العقارى " اعداد التصميمات الهندسيه " تقديم الستشارات(فيما عدا الستشارات القانونيه
والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن
الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده من قانون سوق
راس المال ولئحته التنفيذيه) " شراء و بيع و تقسيم الراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق الساسيه(
كهرباء  -مياه  -صرف) " شراء و بيع و تاجير و اقامه الوحدات الداريه و السكنيه و الفندقيه " التصدير
والتوكيلت التجاريه * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض " تربيه جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم "تربيه جميع انواع الدواجن والطيور
سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم "اقامه المزارع السمكيه وكذا
صيد السماك استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008 .
إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  116أ -مجاورة - 10التجمع الول -
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 - 816اوبى برودكشنز للتسويق السياحى والدعاية والعلن  Ob Productionsشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38888ورقم قيد  188838مركز عام عن :-
أنشطة داخل قانون - 72الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية- .
السياحة البيئية ,وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم
البيئية المتميزة - .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- .النشطة المتعلقة
بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي
والثقافي والفني  :- .أنشطة خارج قانون  - 72الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه
التجارة والتسويق اللكترونى -إقامة وتنظيم وادارة المعارض (عدا السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامةبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي
مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم - 61
 - 820محمد شعلن للديكورات والتشطيبات شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  38957ورقم قيد  188848مركز عام عن المقاولت العامة .مقاولت اعمال التشطيبات
والديكورات واللوميتال .التوريدات العمومية .مقاولت اعمال الواجهات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية عمارة  17شارع البترول -
الخصوص -
 - 821بنيان للمبانى الحديثه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 38959ورقم قيد  188849مركز عام عن المقاولت العامة .مقاولت اعمال انشاء المبانى الحديثه.
التوريدات العمومية .التصدير والتوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى
شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية محل رقم  - 79سنتر العبور  -الحى الول  -محلية 6
 - 822مجرة للخدمات التعليمية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 38964ورقم قيد  188850مركز عام عن انشاء وتشغيل وادارة المدارس  .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 51
تقاطع شارع  263مع شارع - 283المعادى الجديدة -
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 - 823بابلون الهندسية لنتاج قطاعات اللومنيوم  Babylon Engineeringشركة رأس مالها
 1,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  38965ورقم قيد  188851مركز عام عن
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم بأنواعها وتدوير خرده اللومنيوم بصهرها وإعادة تشكيلها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة الدور الرابع  12 -ابراج البفارية  -ابراج المرشدي  -الطريق الدائري -
 - 824الجنوب الغربي للتوريدات والتجارةSouthwest company for Supplies and Trade
شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  38966ورقم قيد 188852
مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية ادارة وتشغيل المطاعم
الثابتة تقديم خدمات رجال العمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون) المقاولت العامة
التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة  - 1الدور الول  47 -ابراج اليكو  -زهراء المعادي -
 - 825حلم و فكر للتدريب و الستشارات شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  38972ورقم قيد  188853مركز عام عن -تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  - .اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.
 ادارة و تملك دور الحضانه  -اعداد الدورات التدريبية -تنظيم ورش عمل للطلب-تاجير مساحات العملالمشتركه( )co working spacesيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مساكن الضباط -عمارات اللفينات -امام عمارة
- 2075بجوار مسجد الرحمه المهداه-زهراء
مدينة نصر -
 - 826باريس للمستلزمات الطبية  Parisشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  38973ورقم قيد  188854مركز عام عن التصنيع لدى الغير للدويه البشريه والبيطريه
والحيويه والمستحضرات والمستلزمات الطبيه والمكملت الغذائيه والكيماويات الطبيه وغير الطبيه والبان
الطفال والمنظفات الصناعيه والمبيدات الزراعية والعطور والمكملت الغذائيه والعشاب الطبيه والمطهرات
والجهزه الطبيه وتغليف وتعبئه كل ما سبق لدى الغير .تجاره وتوزيع الدويه البشريه والبيطريه والحيويه
والمستحضرات الطبيه والمكملت الغذائيه والكيماويات الطبيه وغير الطبيه والبان الطفال والمنظفات الصناعيه
والمبيدات الزراعية والعطور والعشاب الطبيه والمطهرات والجهزه الطبيه والمواد الخام ومواد التعبئه
والتغليف الخاصه بالصناعات الدوائيه والغذائيه والمستلزمات الطبيه .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13شارع مكرم عبيد -
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 - 830ار واي ايه ان للخدمات الطبية المتكاملة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  38983ورقم قيد  188858مركز عام عن ادارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية
المتخصصة والعيادات الطبية المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة عقار  - 310شارع فاطمة الزهراء -
 - 831محمد قطب احمد علي وشريكه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  38986ورقم قيد  188860مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  - 2017انشاء او اداره او
تشغيل المدارس  -إنشاء الجامعات  -إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني  .انشطة خارج
قانون  72لسنة  - 2017اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية - .الستيراد
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 .مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الثاني  -قطعة رقم  - 2بالمنطقة الملحقة بسوق
العبور  -السلم ثان -
 - 832مصطفى اشرف وشركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 38989ورقم قيد  188862مركز عام عن إنشاء محطات تموين السيارات .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية  23شارع كلية التجارة-أتريب -
 - 827رويال اس كا نيو كايرو للستثمار والتطوير العقاري شركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت
فى  2022-06-20برقم ايداع  38974ورقم قيد  188855مركز عام عن انشطة داخل قانون
الستثمار  - 2017/72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وما ورد بقرار رئيس  .الجمهورية رقم  356لسنة  2008انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم
جاهزة للمشروعات  .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008 .
تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة
لمحدودي الدخل  .انشاء او اداره او تشغيل المدارس انشطة خارج قانون الستثمار  - 2017/72التطوير
العقاري  -المقاولت العامة والمتخصصة  -شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها
ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه
والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير -
التوكيلت 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 - .الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقروءة والمرئية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة مكتب  203-202الدور الثاني  -مبنى كونكورد بلزا التجاري  -التجمع الخامس -
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 - 828توصيل لخدمات السيارات شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 38975ورقم قيد  188856مركز عام عن تقديم الخدمات اللوجيستية من النقل البرى الداخلي للركاب
والشحن والنقل البري الداخلي للبضائع (عدا النقل السياحى) ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص
بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات -
بيع وشراء وصيانة اجهزة الحاسب اللي  -التسويق اللكتروني عبر النترنت  -تقديم خدمات الدفع اللكتروني
 تجارة وتوريد الجهزة الكهربائية واجهزة التكييف  -تجارة وتأجير السيارات وقطع غيارها  -تجارة وتوريدالهاتف المحمول واكسسواراته  -تجارة وتوريد المراتب والمفروشات  -التوريدات العمومية اقامة وتشغيل
وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ميدان عبدالخالق صابر  -زهراء مصر القديمة -
 - 829بى ستيب سوليوشن لنظمة الشبكات  B STEPشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  38980ورقم قيد  188857مركز عام عن -تجارة و توزيع و توريد اجهزة
الكمبيوتر و مستلزماتها و انطمة شبكات التصالت السلكية و اللسلكية و كاميرات المراقبة مع مراعاة قرار
وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش يوسف الجندى -
 - 833ميديكال شاين  Medical Shineشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  39014ورقم قيد  188872مركز عام عن •انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية
والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها
والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات
والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة
سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات
العمومية • .استغلل العلمات التجارية )فرنشايز( • .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات
والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.
• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها
واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية
والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم
الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني( • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات )مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص
بها( • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت
التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع
الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  123زهراء مدينة نصر -
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 - 834ديل إكس تكنولوجيز  DillX Technologiesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39134ورقم قيد  188877مركز عام عن  -أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .إنتاج المحتوى اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات - .النشطة المتعلقة بتحويل
المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي
والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 26عمارة رقم  -- 4/6شارع  - 221دجلة -
 - 835تريدجى كو ايجيبت ال ال سى  Tridge Co Egypt LLCشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-20برقم ايداع  39137ورقم قيد  188878مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون 72
لسنة  - 2017تجارة الجمله و التجزئة (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) - .استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  :- 2008 .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017التصدير- .
توريد وتوزيع جميع المنتجات الغذائية والزراعية والبذور * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مبنى ادارى رقم  - 5منتجع زيزينيا  -التجمع
الخامس -
 - 836جانيت وعائشة  Janet - Aisha J.Aشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  39138ورقم قيد  188879مركز عام عن توريد وتصدير الملبس الجاهزة يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القليوبية  25ش محمد يحيى -ام بيومى -
 - 837ثرى ان لمستحضرات التجميل ولوازم الكوافير  3Nشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39141ورقم قيد  188880مركز عام عن تجارة مستحضرات التجميل
ولوازم الكوافير .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  137أ شارع جسر السويس-
الدور الول -
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 - 838ريجان العقاريه  REJANشركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  39142ورقم قيد  188881مركز عام عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة  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 او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  214شمال الشويفات -التجمع الخامس -
 - 839بروميد مصر للتجارة والستثمار  Promed Egyptشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39144ورقم قيد  188882مركز عام عن تسويق وتجارة وتوزيع الجهزة
الطبية والتعويضيه ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية ومستلزمات المزارع التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  2008 .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة رقم  1ش الحاج طاهر ابورجيله-متفرع من ش الخمسين-ش جسر السويس -
 - 840إتش إف إيه جروب للستثمار العقارى والمقاولت العامة شركة رأس مالها  19,500.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39146ورقم قيد  188883مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة
 - 2017الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما
ورد بقرار رئيس  .الجمهورية رقم  356لسنة  :- 2008أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017المقاولت
العامة * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة مج د  - 2ع  - 30ش  - 10م  - 5مربع  - 5الحى الثانى  -الشروق -
 - 841بوصله للمناسبات والحفلت العامة  Boslaشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39152ورقم قيد  188884مركز عام عن التسويق اللكتروني عبر
النترنت الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
اقامة وتنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات والندوات والمناسبات العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  - 159عقار رقم - 7
شارع وهدان  -المنطقة الولى -
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 - 842عزيز الدين للتشييد والبناء شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39154ورقم قيد  188885مركز عام عن المقاولت العامة واعمال التشييد والبناء التجارة العامة فيما
هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية تقديم الستشارات الهندسية(فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .القيام باعمال المساحة بيع وتاجير الوحدات الدارية والسكنية تنظيم
الحفلت العامة صيانة المنشآت والمبانى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  21برج المدينة المنورة-شارع احمد الزمر-الدور
الثانى-الحى العاشر -
 - 843أسماك الحرية جلل زكى شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39158ورقم قيد  188886مركز عام عن  -بيع وتوريد السماك الطازجة والمقلية والمشوية وتعبئتهم
لدى الغير  -التوريدات العمومية ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة لتقديم جميع انواع السماك الطازجة والمقلية
والمشوية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  22شارع عبدالمنعم رياض  -عرب المعادى -
 - 844برسونال كير ساينس سوليوشنز للستشارات والتدريب Personal Care Science Solutions
شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39160ورقم قيد 188887
مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية - .اعداد الدورات التدريبية وإقامة
وتنظيم ورش العمل - .تقديم الستشارات التسويقية والفنية واعداد البحاث العلمية فى مجال تركيب وتصنيع
مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية - .مقاولت فرش وتجهيز المصانع والمراكز الطبيه
والعيادات - .تنظيم المعارض (عدا المعارض السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده - .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - .التوريدات
العمومية - .التصنيع لدى الغير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الول مبنى  41هليوبوليس جادرنز -
شيراتون -
 - 845ارقى للتسويق العقارى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39162ورقم قيد  188888مركز عام عن التسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية ش النحراوى  -بجوار كلية
الهندسة -
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 - 846الموكب لتنظيم المعارض والمؤتمرات  PROCESSIONشركة رأس مالها  10,000.000قيدت
فى  2022-06-20برقم ايداع  39165ورقم قيد  188889مركز عام عن تنظيم المعارض
والمؤتمرات والندوات وورش العمل والحفلت العامة (فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة
 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة
زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال
الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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
القاهرة فيل  - 124الياسمين  - 6التجمع الول  -القاهرة الجديدة  -أول -
 - 847الفار للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية Alfar Import and Export and Trading
 Agenciesشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39166ورقم
قيد  188890مركز عام عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,
ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8شارع الحكماء من الخليفة
المأمون  -منشية البكرى -
 - 848بوابة عمون الدولية للستثمار التجاري والتصدير شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39169ورقم قيد  188891مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التصدير  -تجارة العسل ومشتقاته وتجارة الرخام  -تعبئة وتغليف وتصنيع المواد الغذائية
ومستحضرات التجميل لدى الغير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ش  - 16قطعة  - 21بلوك  - 29برج ريتاج -
منتجع النخيل  -حي السلم ثاني -
 - 849العروبه الدمشقى  The Damascene Arabismشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39170ورقم قيد  188892مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية محل رقم -5قطعه - 19كريتف مول-الحى الثالث -
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 - 850مرغني للستثمار السياحي  Marghany Tourism Investmentشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39173ورقم قيد  188893مركز عام عن اقامة
وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه
بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع
فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال
يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع
اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها .أقامه
وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  -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  .الدارة والتسويق السياحي
للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 2ش السيده خديجة  -برج
عبدالحكم  -عين شمس الشرقية -
 - 851ايادى للستشارات الفنية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39175ورقم قيد  188895مركز عام عن -ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها -تقديم الستشارات
الفنية و الدارية -تقديم خدمات صيانه المرافق و المبانى الدارية و السكنية  -الحاق العماله المصرية بالداخل
القيام باعمال التشطيبات  -تقديم خدمات صيانه الطرق و الكبارى المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملةيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محل رقم  -- F9بالدور الول بالمول التجارى المسمى ميجا مول  -الكائن بقطعه رقم - 355
الكائنة بالقطاع الثالث مركز المدينة -التسعين الشمالى -
 - 852كى كيو اس لقطع غيار السيارات  K.Q.Sشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39176ورقم قيد  188896مركز عام عن  -تجارة قطع غيار السيارات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  18ش سوق التوفيقية -
 - 853او ان ام كي تي للدعاية والعلن  ONMKTشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39178ورقم قيد  188897مركز عام عن  -تملك واستئجار وتأجير وإدارة
وتصميم وتركيب اللوحات العلنية - .الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  20عمارات العبور  -صلح سالم -
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 - 854محمد نور خالد خضر وشريكه شركة رأس مالها  400,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  39185ورقم قيد  188899مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القليوبية الدور الول علوي  -بالقطعة رقم  - 13بلوك  - 13038المنطقة الصناعية
الولى -
 - 855محمد احمد عبدالهادى عبد ربه و شركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39186ورقم قيد  188900مركز عام عن انشطه قانون - : 72تجاره
الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة - 2008 .انشطه قانون خارج - : 72توريد و توزيع و تصنيع لدى الغير
لمستحضرات التجميل  -التوريدات العمومية -تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل  - 203البنفسج -1التجمع الول -
 - 856عباس بدير عباس مصطفى وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  39192ورقم قيد  188901مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
البلستيكية وتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية وانظمة ومستلزمات الطفاء الذاتى وانذار الحريق .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  19ش حاتم الطائى من ش عباس العقاد -
 - 857نيلوس فريش الزراعية  Nilos Freshشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39209ورقم قيد  188908مركز عام عن  -التوريدات العمومية  -التجارة
العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التصدير استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  2008اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية
وتبريدها أو تجميدها ,ومحطات الحاويات ,وصوامع حفظ وتخزين الغلل يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  41هليوبوليس جاردنز  -الدور
الول  -شيراتون -
 - 858ازاد لتأجير السيارات شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39261ورقم قيد  188910مركز عام عن ايجار واستئجار السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور السادس  -بزنس بلزا -
التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -

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

Page 272 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 859انفنتى كونسلتنج جروس للدراسات و البحاث  INFINITY CONSULTING GROWTHشركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39302ورقم قيد  188913مركز
عام عن  -التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -تقديم
الستشارات الفنية و الهندسية فى مجال النقل و المواصلت و تكنولوجيا المعلومات  -مقاولت انشاء المبانى -
مقاولت اعمال الطرق و الكبارى -التوريدات العمومية -اعداد الدراسات و البحاث العلمية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة قطعه  - 53مركز خدمات المدينة -التجمع الخامس - -
 - 860نورد فارمسوتيكال  Nord Pharmaceuticalشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39323ورقم قيد  188915مركز عام عن التصنيع لدى الغير للدوية
البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمحاليل الطبية والمصال
واللقاحات والمواد الخام للدوية .اقامة وتشغيل مخازن للدوية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا  /التوريدات العمومية تسجيل الدوية لدى الجهات المختصة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مساكن المحمودية  - 648بلوك
 - 10مدخل  - 2النهضة -
 - 861سجنور للستشارات التسويقية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39324ورقم قيد  188916مركز 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
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  - .تقديم خدمات تسويقية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 6العقار رقم - 89
ش  - 38المنطقة الثالثة  -الحي الخامس  -التجمع الخامس -
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 - 862غندور أند ديفيزى للتنمية العمرانية والنشاءات Ghandour and Devisi For Urban -
 Development and Constructionشركة رأس مالها  80,000,000.000قيدت فى
أنشطة داخل قانون الستثمار
 2022-06-20برقم ايداع  39325ورقم قيد  188917مركز عام عن
الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق
رقم  72لسنه :2017
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
تجارة
الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه .2008
إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية
الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
إنشاء البنية
إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
للمنطقة الصناعية.
التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية
الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية
لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
إقامة وتشغيل
إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
تقدم جاهزة للمشروعات.
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية والواح
مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن بكافة أنواعها.
إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة
الطاقة الشمسية ومواد البناء (عدا خام السمنت) والمواد الغذائية بكافة أنواعهم.
إنشاء الطرق الحرة والسريعة
محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.
تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق أو
والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.
تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.
أجزاء منها .
إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام
تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.
النشاء والتشغيل وإعادة التسليم()b.o.tسواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار
إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات
السيارات بنظام .b.o.t
تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو صيانة خطوط السكك
الستثمارية في مجال البنية الساسية.
إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري
الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج.
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق
وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع.
العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ).
استزراع الراضي
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن
تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الخدمات البترولية
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
صيانة آبار
الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.
المساندة لعمليات الحفر والستكشاف  ,وتشمل:
حفر آبار المياه والبار غير العميقة
صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
البترول وتنشيطها.
معالجة السطح من
العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.
اللزمة لغراض البترول.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.
الترسيبات.
والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
والتطبيقات بمختلف أنواعها.
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
أعمال التوصيف والتصميم
إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.
وصورة وبيانات.
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
التصالت وخدمات النترنت
إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم
براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول
مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم
يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون
علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة( .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
الحربي رقم  64لسنه )2003
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إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من
حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.
أنشطة خارج
صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.
المقاولت العامة ومقاولت صيانة وترميم
التطوير العقاري.
قانون الستثمار رقم  72لسنه :2017
الستيراد والتصدير .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم
التوريدات العمومية.
المباني والتشييد والبناء
 121لسنه  1982في شان سجل المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة 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  51ش حمودة محمود
 - 863انوفيت للمقاولت الكهروميكانيكية
 Inovate Electromechanical Contractingشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39330ورقم قيد  188918مركز عام عن  -المقاولت العامة و المتكاملة و
المتخصصة  -التوريدات العمومية  -القيام بأعمال التشطيبات و الديكور -مقاولت العمال الكهرو
ميكانيكية و اللكترونية و اعمال شبكات التيار الخفيف -مقاولت النشاءات المعدنية  -مقاولت انشاء و
صيانه محطات الكهرباء و الطاقة على اختلف مصادرها  -انتاج و عرض و بيع و تداول البرامج على أجهزة
الحاسب اللى و التدريب عليها  -عرض مصنفات الحاسب اللى 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 الدور السادس 71 -ش 9
 - 864أميجوز فايف كو للخدمات الغذائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
ايداع  39345ورقم قيد  188919مركز عام عن -إدارة المطاعم و الكافيهات الثابته -توريد المواد
الغذائية  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية - .إقامة و إدارة و
تنظيم المعارض (عدا المعارض السياحية) و المؤتمرات و الفعاليات و الحفلت العامة بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة الجيزة
 41ش عبد الحميد لطفى -الدور الول
 - 875فيسبا للنقل  Vesbaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39425ورقم قيد  188938مركز عام عن تقديم خدمات الشحن والنقل البرى الداخلى للبضائع" .ول يتم
مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع (الداخلى – الدولى) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى
أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى
والدولى" يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة فيل رقم  - 4عمارة طيبة  -عقار رقم  - 12شارع بدر المتفرع من ش الجزائر -
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 - 865مابسو للمشروعات والهندسة البحرية شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-20
ادارة المشروعات .مع مراعاة القرار
برقم ايداع  39346ورقم قيد  188920مركز عام عن "
إقامة
الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها" .
وتشغيل مصنع لتصنيع السفن واللنشات والقاطرات والوحدات البحرية بمختلف أنواعها واعداد تصميماتهم
الهندسية " .تملك وبيع وشراء وادارة وتشغيل وتأجير واستئجار السفن والوحدات البحرية القائمة بالفعل والسابق
التجارة العامة والتوزيع
مقاولت العمال البحرية" .
الحصول على ترخيص لها من الجهات المعنية" .
تلتزم الشركة
فيما هو مسموح به قانونا " التوريدات العمومية " الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية "
بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال
الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
تقديم الستشارات
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض" .
(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
النقل
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) "
البحري لعالي البحار وتشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل
اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب
النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات" .
الموارد البشرية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شقة  - 35الدور
السادس  5 -ش احمد عرابى
 - 866جونش للتجارة  Gonish For Tradeشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39394ورقم قيد  188921مركز عام عن تجارة وتوزيع مستحضرات
التجميل والمنظفات ومستلزمات الطفال والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية .التصدير والتوكيلت التجارية.
 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيسالشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  115شارع سليم الول -
 - 867فرونت لين للمقاولت العامة والتوريدات العمومية  Front Lineشركة رأس مالها
 1,500,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39396ورقم قيد  188922مركز عام عن
المقاولت العامة التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  489ش شمال الشويفات  -التجمع الخامس -
 - 868داتا مصر للتوريدات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39397ورقم قيد  188923مركز عام عن  -تجارة اجهزة الحاسب اللى ومستلزماتها والطابعات
والحبار  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  48عمارات رابعه الستثمارى -
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 - 869فريش ماكس للمشروعات الزراعية  Fresh MAXشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39398ورقم قيد  188924مركز عام عن نشاط من داخل قانون  72لسنة
 : 2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن
تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات
سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - .إقامة المزارع السمكية  - .تربيه
الخيول  -الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  -تجارة الجمله والتجزئة للمنتجات والحاصلت
الزراعيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده نشاط من خارج قانون  72لسنة  - : 2017تصدير
المنتجات والحاصلت الزراعيه • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  35عمارات العبور -صلح سالم -
 - 870النفيسة للتصدير و التجارة العامة  AL NAFISSAشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39400ورقم قيد  188925مركز عام عن -التصدير -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  -7مجاورة  - 23مدينة
 - 871ناتكير للحبوب الزراعية  NATCAREشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39413ورقم قيد  188934مركز عام عن استيراد وتصدير الحبوب
والمنتجات الزراعية والفواكه واللحوم والخضراوات والمواد الخام .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنه
 1982في شان سجل المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  56ش محمد فريد -
 - 879بوكا بوك لتوزيع الكتب  BOOKA BOOKشركة رأس مالها  120,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39435ورقم قيد  188943مركز عام عن -تجارة و توزيع و تسويق و
الطباعه لدى الغير الكتب يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16أ ش على شعراوى متفرع من مصر و السودان -
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 - 880ليت مي للستثمار التجاري  Light Meشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39436ورقم قيد  188944مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  52دار مصر الندلس  -التجمع الخامس -
 - 872وى ديلفر تك  We Deliver Techشركة رأس مالها  1,600,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39417ورقم قيد  188935مركز عام عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات
و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد
و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 10
التصالت وخدمات النترنت النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك
الحديديه -ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع (الداخلى -الدولى)والمهمات وخدمات النقل داخل
القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  55ش مكرم عبيد-مبنى سيتى سنتر-برج أ الدور
الرابع -
 - 873الدكان للتسويق اللكتروني  Al Dukkan for Online Marketing Coشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39423ورقم قيد  188936مركز عام عن
التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية
والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية )  .تصميم وإدارة البرامج والتطبيقات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 8أ عمارات القادة  -شارع  - 200دجلة -
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 - 874اعرف للستشارات  KNOW CONSULTINGشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39424ورقم قيد  188937مركز عام عن تقديم الستشارات فى مجال
الموارد البشرية و الدارية و المالية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في
مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة فيل رقم  4عمارة طيبة العقار رقم  - 12الكائن بشارع بدر المتفرع من ش الجزائر -
 - 876بلنارك للستشارات والتصاميم الهندسية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39426ورقم قيد  188939مركز عام عن -تقديم الستشارات الهندسية (
فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ
وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) - .إعداد التصميمات الهندسية .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة القطعة رقم - 112الياسمين -4التجمع الول-
 - 877ورد الشام للتصدير شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39427ورقم قيد  188940مركز عام عن تصدير الحاصلت الزراعية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية منشأة جنزور -
بجوار محطة بنزين التعاون -
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 - 878اللى لحلول البرمجيات  Aallie Software Solutionsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39429ورقم قيد  188941مركز عام عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات
و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد
و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 10
التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية
والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة
المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الحى الرابع  -المنطقة الولى  -شارع  - 2فيل  - 54التجمع الخامس -
 - 881بى تى جى للتجارة والتوزيع  PTG For Trading and Distributionشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39441ورقم قيد  188945مركز عام عن -
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة والقمشة- .
التوريدات العمومية - .البيع بالعمولة - .التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه
 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل  103ش الحرية  -الحى السابع  -المنطقة الولى -
 - 882برجين لدارة المنشآت السياحية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  39442ورقم قيد  188946مركز عام عن إدارة المطاعم والمنشآت السياحية .مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  145شارع عمر بن الخطاب -
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 - 883ايه ان اف للتوريدات  A N Fشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39444ورقم قيد  188947مركز عام عن  -التوريدات العمومية  -التصدير 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  16ش  - 311المعادي الجديدة -
 - 884اللؤلؤه لتجارة وتوريد اللموتال  Al Loloaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39445ورقم قيد  188948مركز عام عن تجارة وتوريد الزجاج
واللموتال .التصدير .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور السادس  -عقار رقم  3شارع مكرم عبيد الرئيسى بالتقاطع مع
مصطفى النحاس -
 - 885محمد عبد المنعم صالح علي وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39446ورقم قيد  188950مركز عام عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار المعدات الثقيلة
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  9ش جوزيف تيتو امام
مطار القاهرة الدولى  -كوبرى المشير الجمسى -
 - 886محمود علي الشافعي محمد وشريكيه شركة رأس مالها  525,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39447ورقم قيد  188951مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار - : 2017/ 72
اقامة وتشغيل مطبعة  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات انشطة خارج قانون الستثمار 72
 - : 2017/التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية ش ابو بكر الصديق  -ورورة  -مركز بنها -
 - 887محمد مصطفى محمد محمد وشركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39450ورقم قيد  188952مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج الصناعي
ألواح أو أفراخ أو بلوكات من كيماويات مختلفة وتصنيع السفنج المضغوط (الربوند) من كافة عوادم السفنج
وتصنيع منتجات السفنج الصناعي والفايبر (مراتب ,مخدات ,شلت ,لتكس ,فيبر حشو للتنجيد) وتصنيع
المراتب من السفنج أو مواد أخرى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية شقة رقم  - 7العمارة رقم - 4
بلوك  - 18092ش الثقافة  -الحي التاسع -
 - 888محمد مصطفى محمد محمد وشركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39450ورقم قيد  188952مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج الصناعي
ألواح أو أفراخ أو بلوكات من كيماويات مختلفة وتصنيع السفنج المضغوط (الربوند) من كافة عوادم السفنج
وتصنيع منتجات السفنج الصناعي والفايبر (مراتب ,مخدات ,شلت ,لتكس ,فيبر حشو للتنجيد) وتصنيع
المراتب من السفنج أو مواد أخرى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية قطعة الرض الكائنة بناحية
مشتول السوق  -ناحية المنير - -
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 - 889محمود محمد رفعت احمد عبد الرحمن وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39452ورقم قيد  188953مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار
 -1 : 2017/ 72صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -4 .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير
النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ
و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في
تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات
نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.
 - 13اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد
الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث
والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات
التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية
ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى
رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .انشطة خارج قانون الستثمار - : 2017/ 72
ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  -التوكيلت 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 .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  67عمارات رابعة الستثماري  -الدور الثاني  -شقة - 24
 - 890ثيرمو ديناميك للصناعات وتدوير المخلفات شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39457ورقم قيد  188955مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
لعادة تدوير المخلفات .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوقود البديل .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محببات
الكربون .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللياف واللياف من مخلفات الزجاج والبلستيك .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع رول الكاوتش وتخريز البلستيك .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 402الدور الرابع  1 -شارع مصطفى
رفعت  -مساكن شيراتون -
 - 891قصدير مصر لتجارة وتشغيل المعادن شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39458ورقم قيد  188956مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  - : 2017اقامة وتشغيل
مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن تجاره الجمله والتجزئه للمعادن بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
انشطة خارج قانون  72لسنة  - : 2017التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده
بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  46ش الترعة الغربي -
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 - 892إيه.آى.جيبت مائتان خمسه وخمسون  A.I Gypt 255شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39460ورقم قيد  188957مركز عام عن أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج المحتوى اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول
البيانات • .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات • .إنشاء وإدارة
مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها • .النشطة المتعلقة
بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي
والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3ش د احمد ابوالعل  -الحى الثامن  -مدينة نصر اول -
 - 893جاسبر لصحة الحيوان  Jasper Animal Healthشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39472ورقم قيد  188958مركز عام عن -أنشطة داخل قانون  72لسنة
 - : 2017تجاره الجمله والتجزئه للدوية والمستلزمات البيطرية والمبيدات الحشرية والبيطرية وإضافات
العلف والكيماويات ومستحضرات التجميل (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة) - .أنشطة خارج
قانون  72لسنة  - : 2017التصنيع لدى الغير للدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والبيطرية وإضافات
العلف والكيماويات ومستحضرات التجميل * .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 13الدور السادس  -شقة  - 62سما
القاهره -
 - 894النجف لتوصيل الطلبات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39478ورقم قيد  188959مركز عام عن الشحن وتوصيل الطلبات .ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى
للركاب والبضائع(الداخلى –الدولى) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى- .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها- .إدخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  315ش رمسيس  -العباسية -
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 - 895إميرسون أوتوميشن سوليوشنز ايجيبت ال ال سى EMERSON AUTOMATION
 SOLUTIONS EGYPT LLCشركة رأس مالها  140,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  39479ورقم قيد  188960مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث  -مبنى ميلينيوم الدارى  -قطعه  - 69قسم رقم - 1
 - 896اى ميدك هاب للخدمات اللكترونية  EMEDICHUBشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39480ورقم قيد  188961مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية -التجارة اللكترونية عبر النترنت -التسويق اللكترونى عبر
النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة 9ش المقدس القبارى -مدينة نصر اول -
 - 897امستى للستثمار  Amsttyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39481ورقم قيد  188962مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية .تجارة المواد
الغذائية .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  2شارع الحديقة  -وادى القمر  -مدينة البكرى -
 - 898اف اس اى ام اى للمقاولت  F S I M Eشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39482ورقم قيد  188963مركز عام عن المقاولت العامة وتركيب مواد
ومعدات السلمة واطفاء الحريق والمواد المبطنة لمنع انتشار الحريق .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب ( )G14الكائن بالطابق
الرابع من العقار رقم  - 100شارع الميرغنى -
 - 899محمد هشام فاروق وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39483ورقم قيد  188964مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  - 72أعمال التوصيف والتصميم
لشبكات نقل وتداول البيانات- .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع :- .أنشطة
خارج قانون - 72المقاولت العامة- .التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي
مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  G 21المعادى
جاردنز-دائرى المعادى -
 - 900ديزاين سنتر للرسومات الهندسية  Dezign Centerشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39484ورقم قيد  188965مركز عام عن المقاولت العامة .إعداد
الرسومات والتصميمات الهندسية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  26شارع احمد فخرى -
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 - 901فابريكا لتعليم الفنون شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39488ورقم قيد  188966مركز عام عن تشغيل وإدارة مدرسة لتعليم الفنون .إقامة وتنظيم الحفلت
العامة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور الثامن  26 -ش شريف -
 - 902اتش دبليو اتش للتوريدات العامة  H.W.Hشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39489ورقم قيد  188967مركز عام عن المقاولت العامة  -التوريدات
العمومية  -تجارة الثاث الخشبي والمعدني  -الحاق العمالة المصرية للعمالة بالداخل يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة غرفة - Hالدور
السادس  3 -شارع مكرم عبيد -
 - 903اونست جروب لنظمة التبريد والتكييف شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39490ورقم قيد  188968مركز عام عن التوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .تجارة اجهزة التبريد
والتكييف .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 1الدور الرضى  41 -شارع احمد قاسم جوده -
 - 904ليفين لتأجير مساحات العمل المشتركه  LIVIN COWORKING SPACEشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39491ورقم قيد  188969مركز عام عن -
تأجير مساحات العمل المشتركة اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  38ش مصطفى النحاس -
الدور الرابع  -شقه على الجانب اليمن -
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 - 905إيجيل للستشارات البحثية  Eagle Consultingشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39492ورقم قيد  188970مركز عام عن  -تقديم الستشارات فى كافة
المجالت وعلى الخص فى مجال العلقات العامة والبحث العلمى (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 الدراسات والبحاث العلمية - .تنظيم المعارض (عدا المعارض السياحية)
والمؤتمرات والفعاليات والندوات الثقافية والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على
حده  -اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  100ش الميرغنى -
 - 906سبيس سوليوشن للتسويق اللكترونى Space Solution Digital Marketingشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39493ورقم قيد  188971مركز عام عن -1
صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و
مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة
شبكات نقل و تداول البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير
حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل
الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.
 - 13اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد
الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث
والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات
التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية
ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى
رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .التسويق اللكترونى عبر النترنت .يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  3شارع مكرم عبيد-الدور السادس-شقة - 11غرفة - H
 - 907بى اس سى للنشاءات والتجارة شركة رأس مالها  70,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  39494ورقم قيد  188972مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
 التوريدات العمومية - .المقاولت العامة مقاولت النشاءات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشتركباي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  4ش  23وادى حوف -
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 - 908سيدل لتنمية وتدريب الموارد البشرية SEDL for Human Resources Development and
 Trainingشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39499ورقم قيد
 188974مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة الشقة الكائنة بالدور الثالث بعد الرضي  -بالعقار رقم  9بلوك د تقسيم حي المعادي وطرة -
زهراء المعادي -
 - 909شركة مجموعة إتقان لتحليل النظمة والبيانات  Etqan Groupشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39500ورقم قيد  188975مركز عام عن أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج وبيع
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إدخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات• .
تنفيذ وإدارة وصيانة شبكات نقل وتداول البيانات • .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل
تكنولوجيا المعلومات • .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها • .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها • .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي
بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني • .التسويق اللكترونى • .التجارة اللكترونية عبر
النترنت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  189ش الحجاز عمارة السلم -
 - 910سكيلز فاكتورى لرعاية الطفال وتنمية المهارات  Skills Factoryشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39501ورقم قيد  188976مركز عام عن انشاء وتشغيل مركز
متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16شارع الزهار
 القللى  -الزبكية  -رمسيس - - 911بي سي دابليو للخدمات الرقمية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  39502ورقم قيد  188977مركز عام عن التسويق اللكتروني  -التجارة اللكترونية  -اعداد
تصميمات الجرافيك للمحتوى الرقمي  -انشاء المواقع اللكترونية  -اعداد الدورات التدريبية في مجالت
التسويق والمحتوى الرقمي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3مكرم عبيد  -المنطقة السادسة -
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 - 912تالندت تيم للدراسات والبحاث العلمية  Talented Teamشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39505ورقم قيد  188978مركز عام عن • تملك وإدارة وتشغيل واستئجار
المدارس ومعاهد التعليم الفني • .اعداد البحاث والرسائل العلمية • .اعداد دراسات الجدوى للمشروعات •
تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية) • ادارة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية • .تنظيم الفعاليات والندوات
الثقافية • .اعمال فرش وتجهيز المدارس والجامعات والمعاهد بكافة انواعهم وتوريد مستلزماتهم • .توريد
وتوزيع الكتب والمستلزمات التعليمية والدوات الكتابية ومستلزمات الكومبيوتر والمستلزمات الرياضية واللت
الرياضية والثاث المكتبي • .تملك وتشغيل وادارة دور الحضانة للطفال • .التصدير والتوكيلت التجارية.
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس
الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 93مجاورة - 2
منطقة  - 6الشروق -
 - 913كونسورت إيجيبت  Consort Egyptشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39506ورقم قيد  188979مركز عام عن تجارة وتوزيع جميع المنتجات المصنعه ومنها (
اكسسوارات البواب واكسسوارات الخزائن والثاث واكسسوارات الزجاج واجهزة التحكم بالدخول ) يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة مبنى رقم  33هليوبوليس جاردنز الدور الثانى -شيراتون -
 - 914فلنتينو للخدمات الغذائية  Valentino Food Servicesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-21برقم ايداع  39507ورقم قيد  188980مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة
المطاعم والكافيهات الثابتة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل  - 44بلوك  - 5المنطقة الحرفيه كرافت زون  -مدينتي -
 - 915جلوسى أند مط للتجارة والتوزيع شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  39511ورقم قيد  188983مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا- .
التوريدات العمومية- .تجارة وتوزيع وتوريد وتركيب افلم حماية السيارات .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 101
-المنطقة الصناعية اللف مصنع-التجمع الخامس-
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 - 916كار بارك سيرفيس لدارة ساحات إنتظار السيارات  Car Park Serviceشركة رأس مالها
 200,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39515ورقم قيد  188986مركز عام عن
تشغيل وإدارة ساحات ومواقف انتظار السيارات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13ش احمد ابراهيم  -متفرع من ش
عبدالحميد الديب -
 - 917العبيكان إيجيبت (أو أى جى )  Obeikan Egypt )OIG( LLCشركة رأس مالها
 5,000,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39625ورقم قيد  188990مركز عام عن
 .1تقديم خدمات الشراف والدارة للمشاريع الصناعية  .2تقديم خدمات الدارة والتشغيل في مشروعات
الخدمات الرقمية  .3إنتاج وادارة البرامج والتطبيقات الرقمية و اللكترونية .4 .تقديم خدمات الرشفة
اللكترونية  ,وتصميم وادارة المواقع اللكترونية .5 .الشراف علي تنفيذ المشروعات اللكترونية و الرقمية.
 .6تقديم جميع الخدمات الرقمية للمصانع والشركات  .7شراء وبيع وادارة الصول العقارية والراضى يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة مبنى رقم  12ب / 03أ  -كايرو فيستفال سيتي -شارع التسعين– التجمع الخامس -
 - 918جى أتش للتسويق العقارى  G.Hشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  39639ورقم قيد  188991مركز عام عن  -التسويق العقارى  -التطوير العقارى  -المقاولت
العامة  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل - 146حى الياسمين - 8التجمع الول -
 - 919مافن بزنسيس للتسويق  MAVEN Businessesشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  39640ورقم قيد  188992مركز عام عن التسويق يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  9ه  5 /ش احمد عبد العظيم  -من النصر الرئيسي -
 - 920بلو سكاى افيشان سيرفيس صيانة محركات  blue sky for aviation serviceشركة رأس مالها
 99,000,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39696ورقم قيد  188994مركز عام
توريد وتركيب قطع غيار المحركات -
عن  -إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة جميع أنواع المحركات -
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله
التوكيلت التجارية "
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة وحده - 413الدور الرابع - Aمبنى بورتال -سوديك

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

Page 289 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 921عيون مصر للمواقع اللكترونية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39756ورقم قيد  189004مركز عام عن إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  - .انشاء وادارة المواقع اللكترونية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة  8مجموعة  - 125مدينة الرحاب -
 - 922فوود نيشن للستثمار الغذائى  Food Nationشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39757ورقم قيد  189005مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المواد الغذائية ومكسبات الطعام  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف كافة المنتجات  -تعبئة وتغليف كافة
المنتجات لدى الغير  -تصنيع المواد الغذائية ومكسبات الطعام لدى الغير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -الستيراد والتصدير  - .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  - .ادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة  -ادارة وحدات الطعام المتنقلة  -توريد الوجبات الجاهزة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة الدور الثالث  -قطعه رقم  - 240طريق القطامية  -العين السخنة  -التجمع الثالث - -
 - 923لف بيردز للستثمار التجارى  Love Birdsشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39760ورقم قيد  189006مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ل  - 4كمبوند قطامية ريسيدانس  -محور نجيب محفوظ -
 - 924الوفاء فارم للدوية والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39761ورقم قيد  189007مركز عام عن تجارة وتوزيع وتوريد وبيع
وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلنية ومستحضرات التجميل ومستلزمات انتاج الجهزة
الطبية والمستلزمات الطبية والصيدلنية والدوية والمكملت الغذائية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة مكتب رقم  - 101الدور الثاني  -مشروع - Central Hubالتجمع الول -
 - 925سبليز ستيشن  Supplies Stationشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39762ورقم قيد  189008مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم - 2
قطعة رقم  - 59حي ابو الهول  -الحي الثاني -
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 - 926الشركة المصرية الوربية لتجارة الثاث (المطبخ الوربى)  European Kitchen ))EKشركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39763ورقم قيد  189009مركز
عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع الثاث والمطابخ .تجارة جميع انواع الثاث والمطابخ.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة عمارة  - 19مشروع  27عمارة  -شقة  - 101شارع الطاقة -
 - 927إيه تي للتصميم والديكور  A T for Design and Decorationشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39765ورقم قيد  189010مركز عام عن  -إعداد التصميمات
الداخليه للمباني  -إدارة المشروعات (عدا الفندقية)  -المقاولت العامة  -القيام بأعمال الديكورات يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  68ش احمد شوقي  -البنفسج  - 10التجمع الول -
 - 928كوبا لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39766ورقم قيد  189011مركز عام عن تجارة وتوزيع مستحضرات
التجميل يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  89ش  30متفرع من ش  24مساكن حلمية الزيتون-جسر السويس -
 - 929حظوظة للملبس الجاهزة شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39767ورقم قيد  189012مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة شقة  - 1عقار رقم  3شارع عمر بن الخطاب  -حاره صالح المدنى -
 - 930ملهم للتجاره شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39768ورقم
قيد  189013مركز عام عن تجاره الجمله والتجزئه للبن والمكسرات بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانيه الجديده يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  7594شارع الجامعه الحديثه -الهضبه الوسطى -الحى السادس -
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 - 939اف بى جى للتسويق العقارى  F P G For Real Estate Marketingشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39780ورقم قيد  189023مركز عام عن
الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .التسويق العقارى .المقاولت العامة .مقاولت
اعمال التشطيبات والديكور .التوريدات العمومية .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  14شارع الرشيدى  -مساكن شيراتون -
 - 931المتضامنون للرعايه الصحيه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39769ورقم قيد  189014مركز عام عن ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .ادارة وتشغيل
المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية - .اعداد دراسات الجدوى
للمشروعات -تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ب ش حنين ابن اسحاق-
عمارات الشرق للتأمين -
 - 932ساسكو السويسرية لستصلح الراضي شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39770ورقم قيد  189015مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .تسويق وبيع المبيدات والكيماويات الزراعية
والمحاصيل الزراعية بكافة انواعها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة رقم  - 7برج الفردوس  -عماير بورتو الفؤاد -
كورنيش النيل  -حدائق حلوان -
 - 933ان ار ان انجل كيدز  NRN ANGEL KIDSشركة رأس مالها  5,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39772ورقم قيد  189017مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنمية الموارد البشرية انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب وتأهيل الطبيعيين الطبيعيين وذوى
الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق واللغات وتعليم لغة التخاطب(فيما ل يجاوز مرحله التعليم الثانوى).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة الدور الرضي  -بالعقار رقم  3شارع الخربوطلي -
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 - 934ريفوفيند للخدمات التسويقية  REVOVENDشركة رأس مالها  30,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39774ورقم قيد  189018مركز عام عن تقديم الستشارات (فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .تسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  7ش كوم امبو -
 - 935ثروة للخدمات العقارية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39776ورقم قيد  189019مركز عام عن التسويق العقاري المقاولت العامة إدارة المشروعات مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  17شارع محمد شفيق -
 - 936الدمرداش للتشييد والبناء  ElDemerdash For Construction and Buildingشركة رأس
مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39777ورقم قيد  189020مركز عام
عن  -المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله  -مقاولت اعمال الحفر والردم  -مقاولت اعمال التشطيبات
والديكورات  -اعمال تنسيق الحدائق والطرق والميادين (اللند سكيب)  -مقاولت العمال الكهربائية والصحيه
 مقاولت اعمال طلء المبانى وتركيب الرضيات و الجدران  -تقديم خدمات النظافه الداخليه للمبانى -تركيب اجهزة التكييف ومبردات الهواء  -مقاولت اعمال المبانى الذكيه  -انشاء ورصف الطرق الحره
والسريعه والرئيسيه واستغللها وصيانتها  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات
العمومية  -التوكيلت التجاريه * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شأن تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -استغلل
المناجم والمحاجر والتعدين والبترول  -ادارة وصيانة وتشغيل محطات تموين السيارات يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  89ش جاردينيا
هايتس الدور الول -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
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 - 937الدرج للبرمجيات  AL Darraj For Softwareشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39778ورقم قيد  189021مركز عام عن  -أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .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  -إقامة وتشغيل
وصيانةشبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من
الجهات المعنية  ( ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 2003تصميم المواقع
اللكترونيه  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -الحاق العماله المصريه للعمل بالداخل فقط يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة المبنى اليونانى -الدور الرضى وحده رقم  11-4شارع يوسف الجندى -باب اللوق -التحرير -
 - 938باسكيل للتجارة والتصدير  BASKIAL FOR TRADING AND EXPORTشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39779ورقم قيد  189022مركز عام عن
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التصدير يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16شارع
الخرطوم -
 - 940كونكار استوديوز  CONQUER STUDIOSشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39781ورقم قيد  189024مركز عام عن نشاط صناعة السينما ومنها
اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ,بما فى ذلك من تصوير
وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ع  11النرجس عمارات  -الحى الثانى  -التجمع
الخامس -
 - 941زينتك للدارة والتسويق السياحي  Zaintkشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39783ورقم قيد  189025مركز عام عن الدارة والتسويق السياحي
للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة
الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي  ,بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع
المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة ,وأل تقل الطاقة الستيعابية لكل منها عن عدد  24فندقا عائما.
استئجار وتأجير الفنادق والموتيلت والجنحة الفندقية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  88ش الشيخ محمود غراب -
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 - 942الفتح لتوريد السيارات شركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39784ورقم قيد  189026مركز عام عن -تاجير و توريد السيارات (عدا التاجير التمويلى و الليموزين )
المقاولت العامة -التوريدات العمومية -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه منالوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم - 1
 11ش محمد التابعى من طه حسين -
 - 943واي اند اتش لدارة المطاعم  Y AND H COMPANYشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39785ورقم قيد  189027مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت
والمشروبات " فيما عدا المطاعم العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية" ادارة وحدات الطعام المتنقلة يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  124شارع عثمان بن عفان -
 - 944الميرة لتجارة القمشة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39786ورقم قيد  189028مركز عام عن تجارة أقمشة الزفاف والسواريه يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  57ش حسانين
هيكل -
 - 945أولد جوهر للمقاولت شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39788ورقم قيد  189029مركز عام عن  -المقاولت العامه  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة فيل  186البنفسج  10التجمع الول -
 - 946تريبل ايه لللعاب اللكترونية  Triple Aشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
إقامة وإدارة وتشغيل المطاعم
 2022-06-22برقم ايداع  39789ورقم قيد  189030مركز عام عن -
عرض المصنفات السمعيه والسمعيه بصريه عن طريق
الثابته والكافيهات لتقديم الوجبات الخفيفه والمشروبات -
البلي ستيشن واللعاب اللكترونيه 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
 425شارع - 9المقطم
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 - 947أشتيوس ديكو شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 39790
ورقم قيد  189031مركز عام عن -المقاولت العامة- .أعمال التشطيبات والديكور .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة العقار رقم - 26ارض وزارة المالية-الدور الرضى-بمنطقة الميراج-التجمع الول-
 - 948إن لند لتجارة النباتات والزهور  N Landشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39791ورقم قيد  189032مركز عام عن القيام باعمال تنسيق و صيانة و
ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين (اللند سكيب) .تجارة النباتات والزهور ومستلزماتها .إقامة
المشاتل .إقامة وتشغيل الملهى الترفيهية للطفال .إقامة وإدارة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة .إقامة وإدارة
و تنظيم المعارض (عدا المعارض السياحية) و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لكل معرض على حده .إدارة وتشغيل المطاعم والكافتريات والفنادق والمنشآت السياحية (الثابتة) .مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها حق استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) .إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة
الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها ,بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق
بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  21ب شارع بهجت على -
الدور الول  -شقة - 8
 - 949لميراج للمصاعد والسللم المتحركة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39793ورقم قيد  189033مركز عام عن توريد وتركيب وصيانة المصاعد والسللم
المتحركة .المقاولت العامة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار  - 40عمارات كصر للتعمير  -شيراتون المطار -
المنطقة الولى -
 - 950نيوم للستشارات المالية  Neom Finance Consultancyشركة رأس مالها 200,000.000
قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39795ورقم قيد  189035مركز عام عن تقديم الستشارات
المالية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .التوريدات العمومية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة مبنى رقم  - 36هليوبوليس جاردنز  -الدور الثاني  -شيراتون -
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 - 951اكسيس للبناء  Axis for Constructionشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39796ورقم قيد  189036مركز عام عن  -القيام بأعمال التشطيبات
والديكورات  -إعداد التصميمات الهندسية وتصميمات الديكورات  -المقاولت العامة  -مقاولت أعمال التشييد
والبناء التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية إدارة المشروعات مع مراعاه
القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها إعداد دراسات الجدوى للمشروعات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2/7شارع النصر  -المعادي الجديدة -
 - 952سوبريمسى  Supremacyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39798ورقم قيد  189037مركز عام عن تنظيم الحفلت العامة .تصوير الفيديو والفوتوغرافيا عدا
التصوير تحت الماء .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  25شارع العشرين  -عين شمس الشرقية -
 - 953المنى لتشكيل المعادن شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39799ورقم قيد  189038مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة
وصباغتها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -اقامة وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة
وتغليف الحاصلت الزراعيه وتبريدها وتجميدها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكيه يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقه  21الدور الثالث  47 -ش نجيب الريحانى -
 - 954الرياده لتجارة المعادن شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39801ورقم قيد  189039مركز عام عن  -تجارة المعادن  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة عمارة  - 92شارع  - 50الحى الخامس  -التجمع الخامس -
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 - 955الصفوة للتصميمات المعمارية  AlSafwaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39802ورقم قيد  189040مركز عام عن  -المقاولت العامه والمتكامله
والمتخصصه  -مقاولت اعمال الديكورات والتشطيبات  -التوريدات العمومية  -التجارة العامه والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا  -التصدير والتوكيلت التجاريه * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى
شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى
السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها اعداد التصميمات المعمارية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 1ش نبيل خليل -حسانين هيكل
المنطقه السادسه - - 956الحجاوى للتصدير  EL HEGAWY FOR EXPORTشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39804ورقم قيد  189041مركز عام عن تصدير الحاصلت الزراعيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  28مكرم عبيد -
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 - 957اينس فارماسيوتيكال  Eins Pharmaceuticalشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39806ورقم قيد  189042مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني)• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  30شارع ابوداوود الظاهرى -
المنطقة السادسة -
 - 958نور كتشن  NOUR KITCHENشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39807ورقم قيد  189043مركز عام عن توريد و تركيب الوحدات الخشبيه للمطابخ و
مستلزماتها التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة حى الملتقى العربى هليوبوليس جاردنز -عماره 40
 مساكن شيراتون - - - 959أوشيانو للخدمات اللوجستيه  Oceano Logisticsشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39808ورقم قيد  189045مركز عام عن تقديم الخدمات اللوجستيه من
النقل والشحن البحرى للبضائع والتخليص الجمركى .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  68شارع الجلء  -ميدان رمسيس -
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 - 960روما للثاث  Roma Furnitureشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39809ورقم قيد  189046مركز عام عن تجارة وتوريد الثاث الخشبى يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  56ش مكرم عبيد  -مقابل حديقة الطفل  -بجوار بنك مصر -
 - 961دى أن بى أنفستمنت للتوريدات  D N P investmentشركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت
فى  2022-06-22برقم ايداع  39812ورقم قيد  189047مركز عام عن  -المقاولت العامه -
التوريدات العمومية  -النقل البحرى للبضائع يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  37شارع الخشيد -منيل الروضه -
 - 962إي بي سي جي للمقاولت  E.B.C.Gشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39815ورقم قيد  189048مركز عام عن المقاولت العامة مقاولت اعمال التشطيبات
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث  -شقة  - 301بالعقار رقم  40شارع خضر التوني -
 - 963دجاج دلعين  Dalain Chickenشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39816ورقم قيد  189049مركز عام عن نشاط من داخل قانون  72لسنة  : 2017تجاره
التجزئه للمخبوزات والدجاج بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده نشاط من خارج قانون  72لسنة
 - : 2017ادارة وتشغيل مطعم لتقديم المأكولت السورية • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية محل رقم  27طابق ارضى قطعه  21خدمات
الحى الول -
 - 964لزوردى لصناعة التحف شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39817ورقم قيد  189050مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع النجف والتحف وتشكيل
المعادن .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة المصنع رقم  541بمنطقة الورش بأراضى المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية-العين
السخنة-بالتجمع الثالث-
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 - 965ايجيوان لتداول البيانات اللكترونية  Egy1شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39818ورقم قيد  189051مركز 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  - .تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت
وخدمات النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 8شارع الشهيد زكريا خليل -مساكن شيراتون -
 - 966مابكو لعمال التشطيبات والديكور  MABCOشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39819ورقم قيد  189052مركز عام عن -المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة- .القيام باعمال التشطيبات والديكور .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  9الشطر السابع -
 - 967ايرسس ايجيبت للمطاعم  Iriss Egypt for Restaurantsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-22برقم ايداع  39820ورقم قيد  189053مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة
المطاعم والكافتريات الثابتة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 6ش حافظ رمضان  -متفرع من مكرم عبيد -
 - 968ادفانتكس للصناعات الهندسية والتوريدات Advantics Engineering Industries and
 Suppliesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39822ورقم قيد
 189054مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية
ولوحات التحكم اللي ولوحات الجهد المنخفض - .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج
والمصانع - .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات * .انشطة خارج قانون  72لسنة
 - 2017أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها .للماكينات الصناعية وخطوط النتاج  -التوريدات العمومية وعلى الخص توريد وتركيب
أجهزة التحكم اللي للماكينات الصناعية وخطوط النتاج (بي ال سي  -سكاد) والدوات والمستلزمات
الكهربائية .مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القليوبية الدور الرضي  21 -ش عمر بن الخطاب  -ابن الحكم -
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 - 969فروتيل للستثمار الغذائي  FRUITELLAشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39825ورقم قيد  189055مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
العصائر وكوكتيلت وسلطات الفواكه والمثلجات والمقشدات والحلويات والقهوة .تجاره الجمله والتجزئه
للعصائر وكوكتيلت وسلطات الفواكه والمثلجات والمقشدات والحلويات والقهوةبالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل رقم - G38الرحاب -
 - 970تركسل للخدمات اللوجيستية  Truckcellشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39826ورقم قيد  189056مركز عام عن النقل البرى الداخلى للبضائع ومواد البناء
والخدمات اللوجيستية ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر
المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل
البرى الداخلى والدولى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة  28شارع - 309
 - 971هوك انتربرايز لشبكات التصالت  Hawk Enterprise -شركة رأس مالها 1,000,000.000
اقامه واداره
قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39827ورقم قيد  189057مركز عام عن "
وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص
ادارة
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة "
من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون "
التوريدات العمومية
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا "
المشروعات عدا الدارة الفندقية" .
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 ق  470المستثمرين  -التجمع الخامس
 - 972الزائر لدارة و تشغيل الفنادق و الستثمار شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39829ورقم قيد  189058مركز عام عن تشغيل و تملك و ايجار و
استئجار الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او
المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها
والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم
وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه
للمشروع يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  20أ عمارات العبور  -صلح سالم -
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 - 981ماكيت للمقاولت والتجارة والخدمات شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39859ورقم قيد  189074مركز عام عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -تقديم خدمات النظافة للمنشآت
والمباني ومكافحة الحشرات والقوارض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5امتداد رمسيس  -شقة  - 2الدور السابع  -برج ب
 ابراج الملتقى  -العباسية - - 973ثقه لدارة الصيدليات شركة رأس مالها  20,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39831ورقم قيد  189059مركز عام عن  -ادارة الصيدليات  -تجارة وتوريد وتوزيع الدوية
والمستلزمات الطبيه  -تصنيع الدوية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل لدى الغير  -الستيراد *
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 .بجهة محافظة القاهرة وحده - 22عماره - 1مشروع - 17المنطقه
- 11الحى الثامن -
 - 974إيلوها اليابانية للغذية  ILOHA JAPANESE FOODشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-22برقم ايداع  39850ورقم قيد  189067مركز عام عن اقامة وتشغيل مطعم لتقديم
الطعمة والغذية والمشروبات والحلويات اليابانية تقديم خدمات التصالت وخدمات النترنت يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  64شارع محمد كامل حسين  -النزه الجديده -
 - 975شهاب الدين وعبدل شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39852ورقم قيد  189068مركز عام عن  - :-انشطة قانون  - 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
محاريث وخطاطات زراعية بجميع انواعها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع سيارات الركوب سعات
مختلفة وسيارات النقل الثقيل والخفيف والبيك اب كابينة وسيارات النقل المتوسط والثقيل وفوق الثقيل ورءوس
الجرارات وانصاف المقطورات  -تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات والمقطورات وانصاف
المقطورات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربيه رقم  356لسنه  - 2008أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع - :- .انشطة
خارج قانون  - 72صيانة منتجات الشركة  -التوريدات العمومية  -تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا ما
يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق
المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  -التصنيع لدى الغير
تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة
 54شارع مصطفى النحاس  -الحى الثامن -
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 - 976محمود سلومه محمد على وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39854ورقم قيد  189069مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة  - 2017الستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس .
الجمهورية رقم  356لسنة  :- 2008أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017المقاولت العامة * .مع اللتزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  44شارع ذاكر حسين الرئيسى  -قسم اول مدينه نصر -
 - 977احمد محمد ابراهيم رحمو وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39855ورقم قيد  189070مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار  2017/72تجاره
الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه
او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى
الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع اقامه وتشغيل المراكز
التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 .لسنة  2008انشطة خارج
قانون الستثمار  - 2017/72التوريدات العمومية  -التسويق  -ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات -
التسويق العقاري مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  1اداري  -مول اهالينا  - 1بجوار البنك الهلي المصري  -آخر ش
جمال عبد الناصر  -جسر السويس -
 - 978محمود مصطفى حماد وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39856ورقم قيد  189071مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة العصائر والمياه
الغازيه (عدا الكحولية) وتعبئة وتغليف جميع المنتجات الغذائية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الشقة رقم
 - 1العقار المقام على القطعة رقم  - 6045المنطقة ج  -الهضبه العليا -
 - 982الشركة الردنية المصرية للستثمار التجارى The Jordanian Egyptian Company For
 Commercial Investmentشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 39860ورقم قيد  189075مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات
العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم -M613كايرو بزنس بلزا  -التسعين الشمالى  -القطاع الثالث  -التجمع الخامس
 - 983برفكشن تك لتصميم البرامج  Perfection-Techشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39861ورقم قيد  189077مركز عام عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة عمارة  - 65عمارات صقر قريش -
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 - 984أجايل هب سوليوشن لدراسات الجدوى  Agile Hub Solutionشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39863ورقم قيد  189078مركز عام عن اعداد دراسات
الجدوى للمشروعات .تقديم الستشارات الفنية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات
العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة غرفة رقم  - 1شقة  - 4برج  - 9شارع عبدالمنعم اسماعيل  -ق  - 7مربع - 297
 - 979ايمن عبدالعزيز عبيد وشركاه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39857ورقم قيد  189072مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  2017النقل الجماعى داخل و
من والى المدن و المجتمعات العمرانية بالضوابط التيه  - :ال يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن  300مقعد
للمشروع  -ان تكون السيارات المستخدمة جديدة و لم يسبق ترخيصها او استعمالها  -ان يتم تسيير السيارات
بالغاز الطبيعى ول يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض  -توفير جراجات وورش صيانة للشركات
داخل المدن الجديدة  -ان يكون موقع اداره النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد  -التزام الشركات بتحديد
خطوط و مواعيد السير لسياراتها على ان تعتمد من اداره المرور المختصه  -وضع لوحات ارشادية على مقدمة
السيارة موضحا بها خط السير  -اللتزام بشروط و ضوابط وزارة النقل من حيث الحمال و الطوال و
الشروط و الضوابط الخرى  -اللتزام بشروط المحافظة على البيئة و منع التلوث ول يتم مزاولة نشاط النقل
البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين
واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .تجاره الجمله والتجزئه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها
مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري  ,بشرط أل يقل عدد تلك
الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية .انشطة خارج قانون  72لسنة
 - 2017المقاولت العامة - .إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابته - .تنظيم الحفلت والمناسبات العامة.
 التوريدات العمومية - .الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة 4ش محمد مظلوم  -شقة  - 13الدور الول  -خلف وزارة الوقاف  -باب اللوق -
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 - 980محمد مجدى صبحى رشاد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  39858ورقم قيد  189073مركز عام عن - :انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصقل وجلى وتلميع وطلء المعادن النفيسه بكافة انواعها واعيرتها
والحجار الكريمه وشبه الكريمه وتركيب الحجار المصقوله بمختلف انواعها على المعادن النفيسه .اقامة
وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات الصلبه واللكترونية والمعادن بكافة انواعها .التنقيب عن الخامات
التعدينية واستخراجها- : .انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017تشغيل وإدارة المطاعم
والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى.
تشغيل وإدارة محطات تموين السيارات بالوقود - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل
نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الثامن  -مول الترماى  6 -شارع خان
ابوطاقية -
 - 985كيه سكويرد لتصنيع اللوحات العلنية  K Squaredشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39864ورقم قيد  189079مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
اللوحات العلنية القيام بأعمال الديكور يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 2ش عبدالحميد  -جسر السويس -
 - 986سيرفيس آرت لعمال الصيانة والتشغيل شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39867ورقم قيد  189080مركز عام عن صيانة المبانى والمنشآت.
مقاولت اعمال التشطيبات .مقاولت العمال الكهروميكانيكية .انشاء الطرق وصيانتها .القيام باعمال تنسيق
وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين (لند سكيب) .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
إدارة وتشغيل المراكز التجارية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 2الدور الرضى  -عقار رقم  3شارع
محمد عادل ابوالمعاطى  -ميدان الحجاز -
 - 987عبدا شهاب للمقاولت العامة والتوريدات Abdalla Shehab For General Contracting
 and Suppliesشركة رأس مالها  70,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39868ورقم
قيد  189081مركز عام عن  -المقاولت العامة - .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش الويفى
من ش  - 27جسر السويس  -اول -
 - 988سينيماتيك لوك ستوديو  Cinematic Look Studiosشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39870ورقم قيد  189082مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة ستوديو
للتصوير فوتوغرافى ؛والتصوير الفوتوغرافى وتصوير الفيديو (فيما عدا التصوير تحت الماء) يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  59مساكن التعاونيات -
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 - 989عمر زيدان للتوريدات العمومية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39873ورقم قيد  189083مركز عام عن التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم
(  ) 099بالدور الرضى عقار رقم  - 2عمارات اول مايو طريق النصر -
 - 990نكست سكاى  360للتطبيقات  Next Sky 360 For Applicationsشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39893ورقم قيد  189084مركز 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 وبالوسائل اللكترونيه -اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف
انواعها  -انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها  -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل
وتداول البيانات  -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 الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده من قانون سوق
راس المال ولئحته التنفيذيه) -اقامه وتنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحيه و المؤتمرات و الندوات
والحفلت العامه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  -مقاولت توريد و تركيب وحدات
غرف الشبكات وملحقاتها و وحدات تخزين المعلومات وتوريد وتركيب الشبكات ونظم المعلومات ونظم اجهزه
حمايه البيانات والشبكات وتوريد وتركيب اجهزه الكمبيوتر واجهزه الطاقه المتجدده .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مبنى راية-قطعة
- 133شارع التسعين-التجمع الخامس-
 - 991دريلز ناتشورال بيرفيومز-هوم كرافت للعطور الطبيعية DRILLS NATURAL
 PERFUMES-HOME CRAFTشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39915ورقم قيد  189087مركز عام عن تجارة العطور بكافة انواعها .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  22عمارة
 22مجموعة  - 55الرحاب  -التجمع الول -
 - 992كافيه دي فولير شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع 39943
ورقم قيد  189089مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ع  - 32بلوك
 29صقر قريش  -الحي العاشر -
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 - 993فاك (جهاد زكريا إبراهيم رزق وشركاه) .شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  39984ورقم قيد  189091مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتجميع
ماكينات التجفيف  /مجفف أخشاب موديل  G5سعة 3م 3مجفف أخشاب موديل  G7 . 70و 5م 0.3مجفف
أخشاب موديل  G12و 12م 3مجفف فواكه 3م 3مجفف كلوريد الصوديوم ملح الطعام  2طن ساعة مجفف
حسب الطلب وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص .بجهة محافظة المنوفية القطعة رقم  244محور
المنطقة الصناعية السابعة-
 - 994ام او جروب للتسويق العقاري  M O Groupشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  40006ورقم قيد  189092مركز عام عن التسويق العقاري  -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 القاهرة  186غرب
اربيل  -التجمع الثالث -
 - 995جبريل جروب للتوريدات شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 40017ورقم قيد  189093مركز عام عن التوريدات العمومية  .المقاولت العامة  .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة  16ش سليمان الطماوى -مساكن شيراتون
 - 996الماسة للستثمار التجارى  EL Masaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  40026ورقم قيد  189095مركز عام عن • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا • .التوريدات العمومية • .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة • .التوكيلت التجارية .تلتزم
الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة
أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة
وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  50ش السبتيه -
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 - 997اينوفيت للمقاولت  Innovate Contractingشركة رأس مالها  3,000,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  40037ورقم قيد  189097مركز عام عن مقاولت اعمال التشييد والبناء.
الستيراد والتصدير - .تلتزم الشركة 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 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا .التوريدات العمومية .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة .
 2008مقاولت اعمال الحفر والردم .مقاولت النشاءات المعدنية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب ادارى رقم  - 3عمارة
رقم  - 2امتداد ش النصر اخر شارع الطيران  -ابراج الشرطة -
 - 998بى اى اى للستثمار  BII LLCشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
تقديم الستشارات و الدعم الفني (فيما عدا ما
ايداع  40064ورقم قيد  189099مركز عام عن -
يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق
اعداد البحاث
المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) -
انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية -
اعادة الهيكلة الدارية للشركات -
التسويقية -
التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام
التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة 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 مكتب رقم  425-424مبنى رقم  -47شارع التسعين الشمالي
التجمع الخامس - 999ايه.اتش.ايه للستثمار العقارى  A.H.A FOR REAL ESTATE INVESTMENTشركة رأس
مالها  1,100,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  40072ورقم قيد  189100مركز عام
الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق
عن نشاط داخل قانون  72لسنه - : 2017
تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم- .
 تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائيةمع اللتزام
التطوير العقارى
والمناطق خارج الوادي القديم -نشاط خارج قانون  72لسنه - : 2017
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة الياسمين  -6قطعه  -14التجمع الول
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 - 1000امزولوت للتسويق و التجارة الليكترونية  AMZOLUTEشركة رأس مالها  400,000.000قيدت
فى  2022-06-23برقم ايداع  40130ورقم قيد  189103مركز عام عن التسويق اللكترونى
والتجارة اللكترونية عبر النترنت .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 2عمارة  - 41مجمع فيلدج جيت -
التجمع الخامس -
 - 1001نيو سونج استوديو للهندسة الصوتية والحفلت  New Song Studioشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40131ورقم قيد  189104مركز عام عن
إدارة وتنظيم وتجهيز المؤتمرات والندوات والحفلت العامة .تأجير اللت والمعدات واالنظمة الصوتية
الخاصة بالمؤتمرات والندوات والحفلت العامة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  7دكتور فتحى الجزيرى متفرع من فريد
سميكه  -الدور الرضى  -شقة - 1
 - 1002جاليرى ال فرنتشر للثاث  Gallery L.Furnitureشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40135ورقم قيد  189106مركز عام عن تجارة وبيع الثاث والموبيليا
وأكسسواراتهم .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  76شارع مكرم عبيد -
 - 1024سلمى بيوتى اكلينك شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40167ورقم قيد  189128مركز عام عن  -اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر
و الجسم ( بيوتى سنتر )دون اجراء اي عمليات جراحيه التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية -تجارة الكترونية عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ابراج الدهب-ش كورنيش النيل -
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 - 1003إننوفرى للخدمات الرقمية  Innoveryشركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  40136ورقم قيد  189107مركز عام عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما
تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات ,وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من
تنمية بشرية ,وتطوير البرمجيات ,والتعليم التكنولوجي - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.
 أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعدادالباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - .تقديم
خدمات الدعم الفنى للشركات - .اعداد البحاث العلميه فى المجالت التقنية الذكية وتكنولوجيا المعلومات
والبرمجة - .التسويق اللكترونى عبر النترنت - .التعليم والتدريب عن بعد - .إعداد تصميمات الجرافيك- .
تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية) - .اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  53برج الجزيره  -كورنيش المعادى -
 - 1004سدجاد  SADJADشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40137ورقم قيد  189108مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 8س برج النيل -المجاورة الولى -مدينة الفسطاط الجديده -
 - 1022شركة المجموعة العلمية للترجمة وبراءات الختراع Scientific Group For Translation
 and Patentsشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40165ورقم
قيد  189126مركز عام عن -القيام بأعمال الترجمة- .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية
الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية- .التصدير- .اعداد البحاث العلمية .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  47شارع ابن الحكم -
 - 1023عشماوي للمقاولت والتوريدات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40166ورقم قيد  189127مركز عام عن المقاولت العامة التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة القطعة  - 2058الحي الول  -الهضبة الوسطى -
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 - 1005أتراكتك للبرمجيات والدارة  Attractik For Software And Managementشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40138ورقم قيد  189109مركز عام عن
- :انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة .صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير
اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي • .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها • .إنتاج وتطوير النظم
المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • .تنفيذ وإدارة
شبكات نقل وتداول البيانات • .التصالت وخدمات النترنت • .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق
الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية • .إقامة شبكات نقل الصوت
والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية • .إقامة أو
إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون • .مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل
التنمية ,والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة • .إنشاء
وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات • .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها • .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم
ريادة العمال • .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما
في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني- : .انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
التصنيع لدى الغير للدوائر والجهزة اللكترونية .التوريدات العمومية .التوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .إستغلل العلمات التجارية (فرنشايز) .إدارة المشروعات عدا الدارة
الفندقية - .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور العاشر -
 81ش ابوداود الظاهرى -
 - 1006النهضة لتجارة العدد وأدوات البناء شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40139ورقم قيد  189110مركز عام عن  -تجارة العدد وادوات البناء- .التوريدات العمومية- .
التوكيلت التجاريه .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم
اعمال الوكاله التجاريه ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محل بالدور الرضى  13 -ميدان سيدى عبدالجواد  -بولق ابو العل -
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 - 1007دينم برو لتجارة الجينز  Denim Pro For Jeans Tradingشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40140ورقم قيد  189111مركز عام عن
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .الستيراد والتصدير - .تلتزم الشركة 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 .تجارة ملبس من الجينز .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مدخل  - 2بلوك  - 83شارع  6اكتوبر  -موقف
اسكندرية -
 - 1008جولد رودس ايجيبت للمناجم والمحاجر شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40142ورقم قيد  189112مركز عام عن الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  -المقاولت العامة والمتكاملة والتكميلية والمتخصصة  -اقامة وتشغيل مصنع لطحن خامات
المناجم والمحاجر  -التنقيب عن خام الذهب وجميع المعادن النفيسة واستخلصها واستخراجها  -التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -استئجار وتأجير السيارات فيما عدا الليموزين  -استئجار وتأجير المعدات
فيما عدا التأجير التمويلى  -ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها  -حق استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز)  -التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  8شارع عبدالرحمن الرافعى -
 - 1009المستجاب للبرمجيات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40144ورقم قيد  189113مركز عام عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من
أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10ش قصر النيل -
 - 1010كروكودايس  CROCODICEشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40147ورقم قيد  189114مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية التصنيع لدى الغير استغلل العلمات التجاريه ( الفرانشيز )  -تشغيل و ادارة المطاعم و
الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى
تنظيم المعارض فيما عدا السياحيه و المهرجانات و المؤتمرات والندوات والحفلت العامة بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  17ش مراد فهمى  -الحى الخامس-
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 - 1011الفؤاد فارم  EL-Fouad Pharmشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  40149ورقم قيد  189115مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية
والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها
والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات
والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة
سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات
العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات
والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.
• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها
واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية
والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم
الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص
بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت
التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع
الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  163شارع الحجاز  -ميدان الحجاز -
 - 1012اصدارات للنشر والتوزيع شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40152ورقم قيد  189116مركز عام عن نشر وتوزيع الكتب اعمال الترجمة والمراجعة والتدقيق
اللغوي تنظيم الندوات والدورات  .بيع وتوزيع الكتب والكتب المستعملة ولوحات الخط والسبح والحجار
الكريمة والمنتجات الخشبية والزجاجية واليدوية والصواني المزخرفة والعطور والزيوت والدوات المكتبية
تقديم خدمات رجال العمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون) يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم - 2
ناصية شارع  - 250الشريفة دينا -
 - 1013عماد حمدى للتجارة والتوريدات  E.Hشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  40155ورقم قيد  189117مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا .التوريدات العمومية .تقديم خدمات رجال العمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون).
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  42ش محمد متولى الشعراوى  -الحى العاشر -
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 - 1014ثري بي للتوكيلت التجارية  Three Pشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40156ورقم قيد  189118مركز عام عن إدارة المشروعات مع مراعاه
القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها ادارة وتشغيل مدن الملهي لللعاب الترفيهية  -ادارة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض
فيما عدا السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة
والكافتريات  -التوكيلت 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 عمارة  - 13ش متولي نور  -المنطقة الولى -
 - 1015قوت البلد للستصلح الزراعى شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  40157ورقم قيد  189119مركز عام عن انشطة داخل قانون الستثمار - 2017/72
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .إقامة وتشغيل المزارع السمكية  .اقامة وتشغيل
مصنع لنتاج اللبان ومنتجات اللبان بكافة انواعها  -اقامة وتشغيل مجزر آلى لذبح لحوم الدواجن والطيور
والمواشى والغنام  .اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية
اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية
وتبريدها أو تجميدها .تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطة خارج
قانون الستثمار  - 2017/72اقامة مشاتل لكثار اشجار الزينة والفاكهة والخضروات  -الستيراد والتصدير
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 - .ادارة المشروعات مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي
مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه  – 1الدور الرضى –  2ش محمود العشرى -
 - 1016مستركى دنتال  MSTER KEYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40158ورقم قيد  189120مركز عام عن -اعداد دورات تدريبية فى مجال طب السنان يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  27ش سمير عبدالرؤوف -امتداد مكرم عبيد -
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 - 1017نوح للستثمار والتطوير العقاري شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  40159ورقم قيد  189121مركز عام عن نشاط قانون  72لسنة  - 2017الستثمار
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس .
الجمهورية رقم  356لسنة  * 2008نشاط خارج قانون  72لسنة  - 2017التطوير العقاري مع افراد حسابات
ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 21عمارة  - 2مجموعة
 - 119الرحاب  -التجمع الول -
 - 1018البن الفريقي  THE AFRICAN COFFEEشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40160ورقم قيد  189122مركز عام عن اقامة وتشغيل مطحنة لطحن
وتغليف البن تجارة وتوزيع وبيع البن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3شارع عبد الحميد مكي  -حدائق المعادي -
 - 1019البهجة شوب للتجارة والتسويق اللكتروني  Al Bahja Shopشركة رأس مالها 120,000.000
قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40161ورقم قيد  189123مركز عام عن التجارة والتسويق
اللكتروني عبر النترنت يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة غرفة داخل العين  -بالدور الرضي  -قطعة  109ل  -جاردينيا هايتس
 - 2التجمع الخامس -
 - 1020كاندى تريد للتوكيلت التجارية شركة رأس مالها  750,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40163ورقم قيد  189124مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية .التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  - 166عقار رقم  - 7شارع وهدان  -قسم اول مدينه نصر -
 - 1021تيبيكال للتصميمات الهندسية  Typicalشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40164ورقم قيد  189125مركز عام عن التوريدات العمومية المقاولت
العامة  -اعداد التصميمات الهندسية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 4الدور الول  -بالعقار رقم  - 114ش - 6
قسم التجمع الخامس -

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

Page 316 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1025الواحه للستثمار التجارى شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40171ورقم قيد  189129مركز عام عن التجارة العامة والتسويق فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القليوبية ش السكرى-عرب العيايده -
 - 1026سويفيش للتجارة وادارة المطاعم شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40172ورقم قيد  189130مركز عام عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة
لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .إدارة المشروعات.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و
اجراءات الترخيص بها التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة محل تجارى رقم -F5الدور الول فوق الرضى  -جات رقم  - 294مول كايرو بزنس -القطاع
الثانى  -التجمع الخامس
 - 1027اليمان جروب للتوريدات والتصدير  ALYAMANشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40173ورقم قيد  189131مركز عام عن -التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا -التوريدات العمومية -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية محل رقم - 21سنتر الندى مجمع البنوك-
بالمنطقة الولى -
 - 1028باى باى لحلول النظمة  BUY BY FOR SYSTEMS SOLUTIONSشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40174ورقم قيد  189133مركز عام عن
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  -7مدينة الموظفين  -ش  - 11عمارة - 20
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 - 1029جلوبال للمواد الخام  GLOBAL FOR RAW MATERIALSشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40175ورقم قيد  189134مركز عام عن
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم
 121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية تجاره المواد الخام المسموح بها قانونا والمستخدمه فى الصناعات الغذائيه والدوائيه والبتروكيماويه
والصباغ والجلود .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  14شارع سمير مرسى-متفرع من شارع حسنين هيكل-الدور الثانى-شقة -5
وحدة ب,ج-
المنطقة السادسة-مدينة نصر اول -
 - 1030اميجوز للمأكولت اليطاليه شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40176ورقم قيد  189135مركز عام عن تملك وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم المأكولت
اليطاليه والمأكولت بكافة انواعها والمشروبات بكافة انواعها (فيما عدا الكحوليه) يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعه  89ر
جاردنيا هايتس - 1التجمع الخامس -
 - 1031توتي بيروتي لتجارة وتوزيع منتجات اللبان شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40178ورقم قيد  189136مركز عام عن تجارة وتوزيع منتجات اللبان
بكافة انواعها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 1بالدور الول العلوي  31 -ش احمد عصمت -
 - 1032كرافدودو جاليرى  Crafdodo Galleryشركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40180ورقم قيد  189138مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  - .التصدير تجارة المشغولت اليدوية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم (  - ) 11عمارة (  - )3حى (ى)
 -مجاورة (  - ) 11مدينة  15مايو -
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 - 1033موما للتصميمات والستشارات الهندسية للمعمار والموبيليا والثاث  Momaشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40181ورقم قيد  189139مركز عام عن
إعداد التصميمات الهندسية .تقديم الستشارات الهندسية وفى مجال العمارة والتجهيز بالثاث (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) .تجارة الثاث ووحدات الضاءة ومستلزمات الديكور.
التصدير والتوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال
الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .إعداد
الدراسات والبحاث فى مجال البناء وفى مجال تصنيع الثاث .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5شارع الفضل  -طلعت حرب
 وسط البلد - - 1034الضحى إيه أي إي للستثمار التجاري  Al Douha AIEشركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40182ورقم قيد  189140مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  10ش الحبيب  -ش  15مايو -
 - 1035المدار لتجارة وتصدير المواد الغذائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  40183ورقم قيد  189141مركز عام عن -تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية
والحاصلت الزراعية- .توزيع وتوريد المواد الغذائية والحاصلت الزراعية- .التصدير .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة وحدة رقم - M0546نموذج -1الدور الخامس-برج ايليت-قطعة -2تقسيم شرق الوتوستراد امام مدخل
زهراء المعادى -
 - 1036خيوط للتصدير والتوريدات العمومية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-23
برقم ايداع  40185ورقم قيد  189142مركز عام عن  -التصدير  -التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة عماره رقم  8مساكن صف الضباط -
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 - 1037دكتور ناتشيورال  DOCTOR NATURALشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40186ورقم قيد  189143مركز عام عن • انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية )فرنشايز( • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها( • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  23شارع المؤرخ محمد رفعت
 - 1038نوازيت للحلويات  NOISETTEشركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40187ورقم قيد  189144مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية بيع وتوزيع وتجارة الحلويات التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  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 .تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مربع رقم  - 1بجوار مبنى
مصلحة السجون  -مخر السيل  -طره -
 - 1039ذا فاشون راك  The Fashion Rackشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40188ورقم قيد  189145مركز عام عن تجارة الملبس يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  2084المعراج العلوى  -بجوار كارفور المعادى -المعادى الجديدة -
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 - 1040ايه زد فارما سيوتيكال AZ pharmaceuticalشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40189ورقم قيد  189146مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني)• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عماره  45عمارات صقر
قريش-مساكن شيراتون -
 - 1041فيونكه ستور للتجارة و التوريدات شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40190ورقم قيد  189147مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا تجاره
المفروشات و الملبس و الكسسوارات تجاره الخردوات التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة - D 002جنينه
مول  9 -ش البطراوى من عباس العقاد-
 - 1042ميروجين فارما  Merogen Pharmaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40191ورقم قيد  189148مركز عام عن التجارة والتوزيع والتسجيل لدى
الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية ومبيدات الصحه العامة والمبيدات الحشرية والمطهرات
والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والعشاب الطبية والغذية الخاصه واجهزة
المعامل وتصنيع كل ما سيق لدى الغير .التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .التصدير .التوريدات العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .ادارة
الصيدليات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8محمود خيرى متفرع من عباس العقاد -
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 - 1043كواليتي بورتال  Q PORTALشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  40197ورقم قيد  189153مركز عام عن تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة القيام
باعمال التفتيش والمراقبة اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  93ش احمد
لشين  -تقسيم عمر بن الخطاب -
 - 1044إيجيبتوس للتصدير  Egyptos For Exportationشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40198ورقم قيد  189154مركز عام عن التصدير يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  66شارع عباس العقاد -
 - 1045جروس واى للخدمات التجاريه  GROWTH WAYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40199ورقم قيد  189155مركز عام عن ايجار و استئجار السيارات بكافه
انواعها فيما عدا التأجير التمويلى ايجار و استئجار اللت و المعدات الثقيله و مولدات الكهرباء بكافه انواعها
فيما عدا التأجير التمويلى  -تشغيل و تملك و اداره المراكز التجاريه اداره القرى السياحية والفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية
وتجارية و ثقافية تشغيل و ادارة و تجهيز المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا
الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى توريد المواد الغذائيه التجارة العامة فيما هو مسموح به
قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم  - 36هليوبوليس جاردنز -الدور الثانى  -شيراتون -
 - 1046غندور للستشارات الدوائية  Ghandour Consultant GC Egyptشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40200ورقم قيد  189156مركز عام عن -
تسويق خامات الدوية والمكملت الغذائية - .التوريدات العمومية - .تقديم الستشارات فى مجال تصنيع الدوية
(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 القاهرة  15ش اسوان -
 - 1047ناديه عبدل رزق وشريكها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40202ورقم قيد  189157مركز 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 .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  45/33شارع المسيرى
-
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 - 1048عادل احمد عبد الكريم احمد سلمه وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40203ورقم قيد  189158مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
أثاث ألومنيوم ومطابخ ومكتبات وشبابيك ووجهات الومنيوم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة القطعة
رقم  121بالمنطقة الصناعية  -التجمع الثالث  -مدينة
 - 1049مصطفى محمود عبدالمنعم خليل و شريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40204ورقم قيد  189159مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و
تجميع البوردات الليكترونية و المنتجات التكميلية لها من اجهزة كهربائية و انظمة متكاملة و برمجيات و
تجميع اجزاء ميكانيكية مصنعه مسبقا مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية الدور الرضى بعمارة الحمد
الكائنه بسمنود  -شارع الطنايحى -امام مستشفى سمنود العام-
 - 1050مروه جلل احمد ابراهيم الخياط و شريكتها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40206ورقم قيد  189160مركز عام عن نشطه قانون - 72تجاره الجمله
والتجزئه لمستحضرات التجميل والعشاب الطبيه والمكملت الغذائيه والدويه باحدى المناطق النائيه او
المجتمعات العمرانيه الجديده -انشطه خارج قانون - 72تصنيع لمستحضرات التجميل والعشاب الطبيه
والمكملت الغذائيه والدويه لدى الغير -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون
الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  16ش ياسين راغب متفرع من ش محمد مقلد -المنطقه الثامنه
 - 1051أيه إن للتسويق اللكترونى والدعاية والعلن  A N Marketingشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40210ورقم قيد  189162مركز عام عن  -المقاولت العامة.
 التسويق العقارى - .التسويق اللكتروني عبر النترنت - .الدعاية والعلن .يجوز للشركة ان تكون لهامصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  238التسعين
الشمالى  -مركز المدينة  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -أول -
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 - 1052ستبس للتنمية
 Steps For Developmentشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
 استصلح واستزراع الراضي البور أوايداع  40256ورقم قيد  189163مركز عام عن "
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع" .
الصحراوية  ,ومنها " :
ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
استزراع الراضي المستصلحة" .
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر" .
تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت
النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه" :
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
أو اللبان أو التسمين أو اللحوم" .
المزارع السمكية " الهندسة الوراثية في
تربية الخيول" .
التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم" .
تعبئه المواد
التوريدات العمومية " تجارة وتوزيع المواد الغذائية "
المجالت النباتية والحيوانية" .
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية "
الغذائية لدى الغير "
لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
استغلل العلمات التجارية (الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض " .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط
المقاولت العامة
الفرانشيز) "
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة 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
مربع - 1138عمارة  - 41ش مصطفى رفعت -شيراتون
 - 1053ليت مارين للحاويات  Light Marineشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
المقاولت العامة " .التجارة
 2022-06-23برقم ايداع  40257ورقم قيد  189164مركز عام عن "
التوريدات العمومية " .عد وحصر البضائع وتداول وبيع
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا" .
الحاويات .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  29ش احمد قاسم جوده -
متفرع من عباس العقاد بجوار بيجو
 - 1054طروادة للتوريدات والمقاولت  TROYشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40271ورقم قيد  189165مركز عام عن التوريدات العمومية .المقاولت
العامة .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن
واستخراجها .إستغلل المناجم والمحاجر .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح
الصخري .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  12ش السيوفية  -الحلمية الجديدة -
 - 1082تراستد ريلتورز للتسويق العقاري Trusted Realtors for Real Estate Marketingشركة
رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40529ورقم قيد  189201مركز
عام عن التسويق العقاري الستثمار العقارى التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم -H06بالطابق الرابع
 100 -ش الميرغني -
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 - 1055ام ام جي لدارة المرافق (مصر)  MMG Facility Management Misrشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40272ورقم قيد  189166مركز عام عن -
إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و
اجراءات الترخيص بها  -إدارة الصول العقارية  -المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  -إعداد
الدراسات القتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات  -إعداد البحوث والدراسات في كافة المجالت وعلى
الخص في مجال الطاقة والدارة تقديم الستشارات في مجال إدارة المشروعات (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 )  - .تقديم خدمات صيانة المباني والمنشآت والمرافق التجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 23عمارة  - 22فيلدج جيت  -بالم هيلز -
 - 1056كنافة فاكتورى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع 40283
تجارة الكنافة والحلويات الشرقية وتصنيعهم لدى الغير .وذلك
ورقم قيد  189168مركز عام عن "
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى
أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  27ش
جامع السماعيلي  -ميدان لظوغلى
 - 1057ذا برازرز لتنمية المناطق العمرانية  The Brothersشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت
فى  2022-06-23برقم ايداع  40323ورقم قيد  189171مركز عام عن الستثمار العقارى .إدارة
المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها التطوير العقارى .المقاولت العامة .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ
تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية
وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مركز المدينة  -القطاع الثالث  -قطعة - 354/3
شارع التسعين الشمالى -
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 - 1058ملذ ستايس لدارة المشروعات  MALLAZ STAYESشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40326ورقم قيد  189172مركز 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
التوريدات العمومية التسويق العقاري يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ع  37ش  105ميدان التحاد  -حدائق المعادي -
 - 1059جرنتا للتحول الرقمي شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
تقديم خدمات الدعم الفني في مجال البرمجيات" .
 40352ورقم قيد  189173مركز عام عن "
أعمال
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها" .
تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
إدخال البيانات على الحاسبات
" إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات" .
إنتاج
أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها" .
وبالوسائل اللكترونية" .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات "
وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها" .
التصالت وخدمات النترنت " إقامة شبكات نقل الصوت
تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات "
النشطة
والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية" .
المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
التجارة اللكترونية عبر النترنت .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
العلمي والثقافي والفني" .
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة الجيزة مكتب  311الدور الول  -مبنى  3اركان بلزا
 - 1060أيه  .سى جروب للتسويق العقارى  A.C group for real estateشركة رأس مالها
 20,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40480ورقم قيد  189179مركز عام عن
التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  259ش الحجاز -مصرالجديده -
 - 1061الشركة الملكية للمباني الحديثة شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40482ورقم قيد  189180مركز عام عن المقاولت العامة التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  6شارع محمد النادي -
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 - 1062موسوفا فارما  Mosofa Pharmaشركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  40483ورقم قيد  189181مركز عام عن التجارة والتوزيع والتصنيع والتعبئة والتغليف
لدى الغير للدوية البشرية والبيطريه والحيوية والمستحضرات الطبية والمكملت الغذائية والكيماويات الطبية
وغير الطبية والبان الطفال والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور والمكملت الغذائية والعشاب الطبية
والمطهرات والجهزة الطبية والمواد الخام الخاصة بالصناعات الدوائية والغذائية والمستلزمات الطبية ومواد
التعبئة والتغليف يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  123كومباوند بترو فيو  -نهاية ش التسعين  -التجمع الخامس -
 - 1063والف استون للتصدير والتوريدات العمومية  Wolf Stoneشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-26برقم ايداع  40484ورقم قيد  189182مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المعدات الزراعية  -التصدير -
التوكيلت 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 .المقاولت العامة والمتكاملة
والمتخصصة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم  - 6ش  - 22قسم المعصرة -
 - 1064تشارل لدارة المطاعم  Charle For Restaurant Managementشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40485ورقم قيد  189183مركز عام عن
ادارة المطاعم الثابتة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10عمارات العبور  -الدور التاسع  -صلح سالم -
 - 1065تي واي للمصوغات والمجوهرات  Tiwaiشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40486ورقم قيد  189184مركز عام عن تجارة المصوغات والمجوهرات
والمشغولت الذهبية (بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة
لوزارة التموين والتجارة الداخلية) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل رقم  2بالدور الرضي يمين مدخل العقار رقم
 - 4ش الثورة  -الكوربة -

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

Page 327 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1066بلى اجين  Play againشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 40488ورقم قيد  189185مركز عام عن  -توريد اجهزة الكمبيوتر والبرنتر وماكينات التصوير
ومستلزماتها والجهزة الكهربائية والمنزليه واجهزة المحمول واللكترونيات وكاميرات المراقبه واجهزة النذار
والبوابات اللكترونيه وصيانة جميع الجهزة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعه  1بلوك  17تقسيم أمنحتب -السكان
التعاونى -طريق مصر السماعيليه -
 - 1067الليث لتجارة الجملة والتجزئة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40491ورقم قيد  189186مركز عام عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القليوبية جاردينيا العبور  -الحي الثالث  -سنتر جاردينيا - 109
 - 1068نهضة للتسويق العقاري  RENISSANCE REAL ESTATEشركة رأس مالها 20,000.000
قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40492ورقم قيد  189187مركز عام عن التسويق العقاري
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  23شارع فتح ل رفعت  -المنطقة السابعة -
 - 1069كاندي جيت للتوزيع  Candy Gateشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  40493ورقم قيد  189188مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا وعلى الخص تجارة المواد الغذائية والحلويات  -التوريدات العمومية  -التصدير 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 محل رقم  - 6عقار رقم  32ش
المبتديان -
 - 1070هيرو للمحتوى اللكترونى  Heroشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40503ورقم قيد  189189مركز عام عن  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من
صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .النشطة المتعلقة بتحويل
المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي
والفني- .التجارة اللكترونية عبر النترنت -التدريب عن بعد اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية
الموارد البشرية -تصميم وتشغيل برامج الرسوم المتحركه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  1ش احمد وصفى شقة - 205
الدور الثانى-الماظة -
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 - 1071تكنوكان لخدمات التكنولوجيا والبرمجيات شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40505ورقم قيد  189190مركز عام عن أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .إنتاج المحتوى اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة لوحدة رقم  - 440الدور الرابع  -مبنى تريفيام بيزنس كومبلكس  -التسعين
الشمالى  -التجمع
الخامس -
 - 1072اس اف ار للتسويق العقارى  S F R Real Estateشركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40506ورقم قيد  189191مركز عام عن التسويق العقارى  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقه  61بالعقار رقم - 105شارع الثورة -
 - 1073ايه اس سي جي للمقاولت والتسويق العقاري  ASCGشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40509ورقم قيد  189192مركز عام عن  -المقاولت العامة  -التسويق
العقاري يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  24ش الشهيد مصطفى رياض  -المنطقة الولى -
 - 1074اي تي بي تكنو بولز لللكترونيات  E.T.P Techno Polesشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40512ورقم قيد  189193مركز عام عن التوريدات العمومية
المقاولت العامة توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة انذار الحريق وأجهزة التكييف واجهزة
الحاسب اللي والسويتشات والراوتر الخاصة بالشبكات مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64
لسنه  - 2003اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار
الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  -مشروعات
البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد (
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة وحدة  Bبالعقار رقم  - 3ش مكرم عبيد -
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 - 1075سى سى أى كيماترون للصناعات الكيماوية  CCIشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40515ورقم قيد  189194مركز عام عن • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتعبئة وتغليف كيماويات صيانة السيارات واللت ومعدات المصانع من مذيبات وموانع الصدأ والشحوم
والزيوت وتصنيع وتعبئة عبوات اليروسول المضغوط وتعبئة وتصنيع العبوات البلستيكية وتصنيعهم لدى
الغير • .الستيراد والتصدير .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين,
ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 4الدور الثانى  2 -ش
ياقوت الحموى -
 - 1076كيه جى بى ايه للتسويق العقارى وإدارة المشروعات شركة رأس مالها  1,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40516ورقم قيد  189195مركز عام عن التسويق العقارى  .إدارة
المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10حارة مصطفى على ابوزيد من شارع الورشة -
 - 1077بانرس للدعاية والعلن  Bannersشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  40520ورقم قيد  189196مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة
والمقروءة والمرئية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  2ش محمد خطاب  -طرة البلد -
 - 1078وان سنت بروبيرتز للتسويق العقارى One Cent Propertiesشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40521ورقم قيد  189197مركز عام عن
التسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب بالمبنى رقم  252شارع التسعين الشمالى -التجمع الخامس  -القاهرة
الجديدة  -أول -

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

Page 330 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1079بريكسال فارما  Prixal Pharmaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  40523ورقم قيد  189198مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية
والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها
والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات
والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة
سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق • .التوريدات
العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات
والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا • .التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.
• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها
واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية
والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم
الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني) • .التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص
بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير • .التصدير والتوكيلت
التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .تجارة وتوزيع
الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  21ش عبدالحميد بدوي  -امام نادي الشمس -
 - 1080بيرز اند كو للخدمات العلنية  BEARS & COشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40525ورقم قيد  189199مركز عام عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقروءة والمرئية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مبنى  33هليوبوليس جاردنز -الدور الثانى  -شيراتون -
 - 1081بي جي اس لدارة محطات وقود السيارات  P.G.Sشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40526ورقم قيد  189200مركز عام عن تصنيع ومزج وتكرير ومعالجة
زيوت التشحيم لدى الغير اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات إقامة وتشغيل المحلت التجارية تقديم
الستشارات الفنية في مجال النفط(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 لخدمة وصيانة السيارات بيع وتسويق المنتجات البترولية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  70شارع سعد ابن ابي وقاص
 -المجاورة الرابعة  -المنطقة التاسعة فيلت -
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 - 1083انس النجار للستيراد والتصدير شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  40530ورقم قيد  189202مركز عام عن الستيراد والتصدير - .تلتزم الشركة 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 .بجهة محافظة القاهرة  24ش الشهيد مصطفى رياض  -المنطقة الولى -
 - 1084اكومين لتكنولوجيا المعلومات  A CUMENشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40534ورقم قيد  189204مركز عام عن  :نشاط داخل ق  • 72صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  • .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  • .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  • .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  • .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  • .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  • .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها
 • .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات • تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات •
التصالت وخدمات النترنت  • :نشاط خارج ق  • 72تقديم الستشارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات (فيما
عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) • اعداد
دراسات الجدوى للمشروعات • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة  24يوسف عباس -
 - 1085التاج للتخطيط العمراني  ALTAJشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40536ورقم قيد  189205مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  - 2017الستثمار العقارى
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس  .الجمهورية رقم
 356لسنة  - 2008تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم .نشاط خارج قانون  72لسنة  - 2017التسويق العقاري مع
افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب - J18بالوحدة رقم 201
 -بالطابق الثاني  -عقار رقم  38حي الملتقى العربي -شيراتون المطار -
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 - 1086التعاون الفريقي للتسويق والستثمار العقاري وتصنيع الدوات والمواد البلستيكية شركة رأس مالها
 700,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40537ورقم قيد  189207مركز عام عن
الستثمار العقارى  - .تسويق المنتجات - .تصنيع الدوات والمواد البلستيكية لدى الغير - .التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3ش مصطفى  -تقسيم عمر بن الخطاب -
 - 1087روابي التقنية للتسويق اللكتروني شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40538ورقم قيد  189208مركز عام عن التسويق اللكتروني عبر النترنت التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 4بالدور الول فوق الرضي خلفي  -بالعقار رقم 3أ ش ابو بكر الصديق -
 - 1088بيل رودز لصناعة الكرتون ومواد التعبئة والتغليف شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40539ورقم قيد  189210مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الكرتون ومواد التعبئة والتغليف  .التوريدات العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القليوبية شارع مدخل قلما  -طريق كفر ابو جمعه  -بجوار مسجد الرحمن الرحيم  -قليوب -
 - 1089نحله الريف شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 40542
ورقم قيد  189213مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع
المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة العقار رقم  15أ شارع شمس
الدين الذهبى  -ارض الجولف -
 - 1090نيش للدعاية والعلن  NICHE FOR ADVERTISINGشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40544ورقم قيد  189214مركز عام عن الدعاية والعلن
بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية اصدار النشرات غير الدورية نشر وتوزيع الكتب .التوكيلت
التجارية (تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ
تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  19شارع - 100
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 - 1091كوميت للتشطيبات الداخليه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 40546ورقم قيد  189215مركز عام عن  -المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله  -التوريدات
العامه  -مقاولت العمال المدنيه والنشائيه ومقاولت التشطيبات الداخليه  -تخطيط وتقسيم وتطوير المناطق
العمرانيه تقديم الستشارات الهندسيه والفنيه (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 القاهرة  38شارع الطيران -
 - 1092ميلنيوم للتشييد  Millennium Constructionشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40548ورقم قيد  189216مركز عام عن  -المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة - .القيام بأعمال التشطيبات والديكورات - .التصدير 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 - .التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 7ش عبدالحليم النجار  -عباس
العقاد -
 - 1093الحلمية لتجارة الزجاج شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 40550ورقم قيد  189217مركز عام عن  -تجارة الزجاج بكافة أنواعه  -التوريدات العمومية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  11ش حسين واصف  -الحلمية الجديدة -
 - 1094فاليو للتنمية والتخطيط العمرانى  Value For Real Estate and Developmentشركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40623ورقم قيد  189218مركز
عام عن الستثمار العقارى والتسويق العقارى  .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة
 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها شراء وبيع وتاجير
وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه
المنشات عليها واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها
او استغللها لحسابها او لحساب الغير التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 133
قطعة رقم - 421الدور الول-مول توب - 90شارع التسعين الجنوبى-القطاعالثالث-التجمع الخامس-
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 - 1095السعيد عبدالغنى لدارة المطاعم والكافيهات شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40635ورقم قيد  189219مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافيهات التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة مول ميراكى-الوحده رقم -G11ش عبدالوهاب القاضى-دار القوات الجوية-صلح سالم -
 - 1096إس إتش للحلول الرقمية  SH FOR DIGITAL SOLUTIONSشركة رأس مالها
 30,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40640ورقم قيد  189220مركز عام عن -
القيام باعمال هندسة البرمجيات -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها- .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها -ادارة المشروعات التى تستثمر فى اعمال الذكاء الصناعى -تصميم المواقع اللكترونية -التوريدات
العمومية -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون
رقم  120لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض- .التجارة والتسويق اللكترونى عبر النترنت يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة عمارة  400أ حى  - 4التجمع الخامس -
 - 1097ديجيك للبناء والتعمير  DGICشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40641ورقم قيد  189221مركز عام عن -تقديم الستشارات الهندسية والدارية(فيما عدا ما
يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق
المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) -التوريدات العمومية- .
تصنيع مواد البناء ومستلزمات البناء لدى الغير- .مقاولت التشييد والبناء يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  5شارع الرياضه-المنطقة
الولى-مدينة نصر اول -
 - 1105ارامسو للتجارة العامة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 40653ورقم قيد  189230مركز عام عن  -التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -المقاولت العامة  -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  30ش البوسطجي  -سراي القبه -
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 - 1098سيبرال المحدودة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 40642ورقم قيد  189222مركز عام عن  -صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من
أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و
التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .
إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف
أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة
العمال - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في
ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 5ش  - 270المعادي الجديدة -
 - 1099الشركة الكندية المريكية كاترينج فوود  Canadian American Catering Foodشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40643ورقم قيد  189223مركز عام عن
اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا تقديم خدمات
الكاترينج يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة محل رقم  - 2محطة بنزين تشل اوت  -شارع التسعين الشمالي  -امام شركة ميدور
للبترول -
التجمع الخامس -
 - 1100سيجما لتجارة الحبوب  SIGMA GRAIN TRADEشركة رأس مالها  20,000,000.000قيدت
فى  2022-06-26برقم ايداع  40646ورقم قيد  189224مركز عام عن توريد حاصلت زراعيه
وخامات اعلف واسمدة ومخصبات زراعيه -تجارة الحبوب -الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام
القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,
كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ق  25المنطقه العاشره-البنفسج-
 - 1101الجيل الجديد للتوكيلت التجارية  New Generation For Commercial Agenciesشركة
رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40647ورقم قيد  189225مركز
عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .التصدير والتوكيلت
التجارية - .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  27شارع روض الفرج -
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 - 1102سنمار سوفت لدارة المشروعات  Sinmarsoftشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40649ورقم قيد  189226مركز عام عن اعادة الهيكلة الدارية والفنية
للشركات إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و
وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تصميم وإنتاج البرامج  :أ -أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .ب -أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  9شارع سعد الدين عمر  -متفرع من شارع يوسف السباعى -
 - 1103دى اتش اى للتجارة و التوكيلت التجارية  D H A TRADE AND AGENCIESشركة رأس
مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40651ورقم قيد  189228مركز عام
عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية و المطاطية -تجارة الجلود الطبيعية و منتجاتها  -التسويق
اللكترونى -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  --التوكيلت التجاريه - .تلتزم الشركه باحكام
القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  62ش الدكتور محمد كامل حسين  -شقة رقم 303
 الدورالثانى - - 1104بصمة للتطوير العمرانى شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 40652ورقم قيد  189229مركز عام عن الستثمار والتطوير العقارى -التسويق العقارى التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوريدات العمومية -شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها
وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء عليها او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها -اقامة المبانى
والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او
لحساب الغير استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن
تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .إقامة وتنظيم المعارض عدا
السياحيه(بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .ادارة المشروعات مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
المالية المنصوص عليها في المادة  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 القاهرة مكتب رقم 323
الدور الثالث فوق الرضى مول ميتينج بوينت/حاليا/TOP90-الكائن بشارع التسعين قطعه  421مركز المدينه-
القطاع الثالث-التجمع الخامس بجوار جامعه المستقبل-
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 - 1106بترو أويل مصر للستثمار التجارى شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40657ورقم قيد  189231مركز عام عن تصنيع المواد البتروليه لدى
الغير توزيع المواد البتروليه اقامه و تشغيل محطات تموين و خدمه السيارات و تجاره المواد البتروليه
الستيراد و التصدير 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  .التوريدات العمومية تجاره الجمله و
التجزئه لقطع غيار السيارات و زيوت و شحوم السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ش ال  90الجنوبى  -بجوار
فندق دوسيت الصينى -
 - 1107سانتوس للستثمار العقارى وادارة المشروعات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40658ورقم قيد  189232مركز عام عن الستثمار العقارى  .إدارة
المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد
بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية  61شارع ابن الفارض -
 - 1108وان تيم لدارة المنشات التجارية  ONE TEAMشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40659ورقم قيد  189233مركز عام عن ادارة وتشغيل المنشات التجارية
من المحلت التجارية والمولت والمراكز التجارية إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم خدمات
النظافة للمبانى والمنشات ومكافحة الحشرات والقوارض المقاولت العامة التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 1ج  - 4 /تقسيم اللسلكي -
 - 1109هامر للمنتجات الجلديه  Hammer For Leather Productsشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40660ورقم قيد  189234مركز عام عن تجارة وتوزيع
المنتجات الجلدية بكافة انواعها .التسويق اللكترونى .التجارة اللكترونية عبر النترنت .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  127النرجس  - 4التجمع الخامس -
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 - 1110محمد احمد عبداللطيف وشريكيه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  40661ورقم قيد  189235مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة  - 2017إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع شبكات الرى الحديث وتصنيع وتجميع كافة مستلزمات الرى بالتنقيط وجميع انواع
خراطيم الرى ذاتية التنقيط وجميع انواع المنقطات من كافة الصناف والرشاشات وكافة انواع النابيب
والمواسير وتصنيع كافة منتجات البلستيك وحقن ونفخ البلستيك :- .أنشطة خارج قانون  72لسنة - 2017
توريد وتركيب شبكات الرى الحديث وكافة مستلزمات الرى بالتنقيط وجميع انواع خراطيم الرى ذاتية التنقيط
وجميع انواع المنقطات من كافة الصناف والرشاشات وكافة انواع النابيب والمواسير * .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
المنوفية مصنع مبنى على القطعة رقم  - 131الطريق القليمى  -ورش الصناعية الخامسة  -السادات -
 - 1111ممز للبحاث التسويقية والفنية  MIMZ for Marketing and Technical Reserchsشركة
رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40705ورقم قيد  189240مركز
عام عن إعداد البحاث التسويقية والفنية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  27ش الندلس -
 - 1112معامل ضمان للتحاليل الطبية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40711ورقم قيد  189241مركز عام عن  -اقامة وتشغيل وادارة معامل التحليل الطبية يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقه  13الدور الثانى عقار رقم  25شارع الخليفه المأمون -
 - 1113مي دي لتصنيع المنتجات الحديدية  MEIDI -شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
 2022-06-26برقم ايداع  40770ورقم قيد  189245مركز عام عن
المنتجات الحديدية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة مصنع بالدور
الرضي خلف مصنع الكوك بجوار مساكن الكهرباء  -طريق الوتوستراد العمومي  -المنطقة الصناعية  -عرب
أبو ساعد
 - 1114رد كات للتسويق اللكتروني  Red Catشركة رأس مالها  75,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  40775ورقم قيد  189248مركز عام عن  -إعداد تصميمات الجرافيك -
تصميم البرامج والتطبيقات  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات- .
التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو (عد التصوير تحت الماء) - .تنظيم المناسبات والحفلت العامة -
الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية - .التسويق اللكتروني عبر النترنت .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة بالدور الرضي  -بالعقار رقم  - 1شارع عبدل ابن عباس  -الحي السابع -
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 - 1115طه عباده للتجارة والمقاولت شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  40776ورقم قيد  189249مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات العمومية .تجارة القمشة
والمنسوجات .التصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم
اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .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 وحدة رقم  4/ 2/ 1026عمارة فينيسا
ايه  -كمبوند ارت سيتى  -القطامية
 - 1116شركة المركز العربى الفريقى للخدمات المتكامله و تنميه المهارات شركة رأس مالها 5,000.000
قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40888ورقم قيد  189251مركز عام عن  -اقامة و تشغيل و
ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية - .تقديم خدمات النظافه يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية ش الورشه
ترعه الشابورى-
 - 1117امازون فارم للمكملت الغذائية  Amazon Pharmشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40891ورقم قيد  189252مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني)• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  15شارع سليمان عزمى
متفرع من شارع عبدالحميد بدوى -

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

Page 340 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1118ايجيكو لحلول الواجهات  IEGCO For Facade Solutionsشركة رأس مالها
 1,000,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40892ورقم قيد  189253مركز عام عن
 :نشاط من داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواجهات الخاصه بالمبانى  :نشاط من
خارج قانون  72لسنة  - 2017المقاولت العامه • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم - 149-148-147منطقة الخدمات
المركزية -
 - 1119السهم المنجاوي للتنمية الزراعية شركة رأس مالها  15,000,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  40893ورقم قيد  189254مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ش المواردي -
 - 1120اف ان اس جروب للمقاولت  FNS Group For Constructionشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40896ورقم قيد  189255مركز عام عن -
المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات الهندسية  -اعداد الدراسات
الستقصائية الهندسية  -تقديم الستشارات الهندسية والتقنية والستشارات في مجال تطوير مشاريع العمليات
والنتاج الصناعى المتعلقة بالهندسة الكهربائية والهندسة اللكترونية والميكانيكية والتكنولوجيا الكيميائية
والتعدين(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات
العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)
 ادارة المشروعات الهندسية  -اعداد التصميمات الهندسية  -الشراف على تنفيذ المشروعات الهندسية -مقاولت اعمال التشطيبات والدهانات  -مقاولت إنشاء الطرق السريعة  -مقاولت بناء الهياكل الهندسية -
مقاولت تركيب الدوات الصحية وأنظمة التكييف وأنظمة التدفئة والتبريد  -مقاولت تركيب أغطية الرضيات
والجدران واعمال التسقيف واعمال العزل المائى اعمال الخرسانة ومقاولت تركيب الهياكل الحديدية للمبانى
ومقاولت تركيب الحجر والطوب  -أعمال الرفع المساحى  -صيانة أجهزة التكييف والتبريد  -اعداد دراسات
مراقبة التلوث البيئي وصوتيات البناء والدراسات في مجال الستكشاف الجيولوجى والجيوفيزيائى
والجيوكيميائى  -اعداد الدراسات في مجال النشطة الجيوديسية  -اعداد الدراسات في مجال الرصاد الجوية
المائية ورصد حالة البيئة وتلوثها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  24شارع الطيران -
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 - 1121فورنتوري للتوريدات العمومية وادارة المشروعات  Fornitureشركة رأس مالها 150,000.000
قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40901ورقم قيد  189256مركز 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .اقامة وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنمية الموارد البشرية التوريدات العمومية صيانة المباني  -تقديم خدمات النظافة وابادة الحشرات
والقوارض  -اعادة تدوير القمامة لدى الغير  -تقديم خدمات رجال العمال من (فاكس  -تصوير مستندات -
كتابة كمبيوتر  -تليفون)  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق والطرق والميادين واللند سكيب -
إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية شقة بالدور الثالث  -بالعقار رقم  - 1ش مسجد ابو
العز  -شما -
 - 1122المنى لتوزيع الملبس شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40907ورقم قيد  189257مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /و على
الخص توزيع الملبس التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ش  91أ  -نجاتى سراج متفرع من احمد الزمر -
 - 1123جاليرى ياسين للفنون  Yassin Art Galleryشركة رأس مالها  3,000,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40908ورقم قيد  189258مركز عام عن تشغيل وإدارة جاليرى لبيع
العمال الفنية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى  -عقار رقم  159شارع  26يوليو  -الزمالك -
 - 1124اموس لتصنيع الملبس  AMOSشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  40909ورقم قيد  189259مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس و
مستلزماتها تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة التجمع الخامس -الحى الخامس -منطقه  -6ش
 -1فيل  - 11شقه  -1الدور الرضى -
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 - 1125ماجد حاتم للتجارة العامة والمقاولت شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  40912ورقم قيد  189260مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا  -التوريدات العمومية  -التصدير 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 .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم
كافة أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم كافة انواع المأكولت والتيك اواي إدارة وتنظيم المعارض (عدا
السياحية) والمؤتمرات والحفلت العامة (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  14ش الترعة الجديدة  -من ش الحرية -
 - 1129يونتبيلد للتشطيبات شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40918ورقم قيد  189264مركز عام عن المقاولت العامة والمتكامله والمتخصصه -التوريدات
العمومية -التسويق العقارى -مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة - 24الدور الخامس-عماره
- 14المرحله الثانيه-كمبوند دار مصر  -الشروق -
 - 1130هجما للصناعات الخشبية المتكاملة  HGMA WOODشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت
فى  2022-06-27برقم ايداع  40919ورقم قيد  189265مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه والمعدنى اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية التوريدات
العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة المنوفية المنشاه الجديده على طريق شبين الباجور -
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 - 1126سيسنولوجي للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات  Sysnologyشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40913ورقم قيد  189261مركز عام عن  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  -8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول
البيانات  - 10التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية
بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - 13 .اقامه و اداره
وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من
اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع
مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال- 18 .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ق  85جاردينيا هايتس 3د  -التجمع الخامس -
 - 1127روديوم للتسويق العقارى شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40914ورقم قيد  189262مركز عام عن المقاولت العامة .مقاولت العمال الكهروميكانيكية.
التسويق العقارى .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم ب  - 7عقار رقم  - 7مشروع عمائر
مدينة نصر  - 2شارع ال عثمان امتداد حسن
المأمون -
 - 1128إنماء لستغلل المحاجر شركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40915ورقم قيد  189263مركز عام عن استغلل المناجم والمحاجر التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
المنوفية عمارة  - 23محور خدمات الحي الثاني -
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 - 1131فيرتل لند للستثمار الزراعى والسياحى  Fertile land limitedشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40920ورقم قيد  189266مركز عام عن :
انشطة قانون - 72اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية
والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال
المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى
السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه
من الطاقه اليوائيه للمشروع -اقامة وتشغيل المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم ويستثنى
من شرط الثلثة نجوم بالبندين (أ)( ,ب) المشار اليهما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد
والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .الدارة
والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات الزراعه والسمدة
والعلف والمبيدات والخراطيم والمواتير والت الرى الحديثة باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية
الجديده - :انشطة خارج قانون - 72التوزيع فيما هو مسموح به قانونا -المقاولت العامه -التوريدات العمومية
مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  32عمارات
العبور-صلح سالم -
 - 1132فريمدا للحاق العماله  Fremdeشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  40923ورقم قيد  189267مركز عام عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الغربية محل دور ارضى -عقار  6ش ابراهيم عبدالرازق-المنشيه الجديده  -ثان المحله الكبرى -
 - 1136اس ال واى للتجارة والتوريدات والحاق العمالة  SLYشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40936ورقم قيد  189271مركز عام عن الحاق العمالة المصرية للعمل
بالداخل .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية .تقديم خدمات النظافة للمبانى
والمنشات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة المنوفية كفر داود  -بجوار الكوبرى العلوى -
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 - 1133المستقبل للصناعات الكيماوية والتسويق السياحى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40925ورقم قيد  189268مركز عام عن -اقامة وتشغيل مصنع لنفخ
وسحب وحقن وتشكيل حرارى للبلستيك -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية اقامة وتشغيل مصنع
لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت
والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او
رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات
المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع تجاره الجمله والتجزئه واقامة
المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده -إعداد الدراسات والبحوث الفنية
والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية - .إنشاء وإدارة مراكز
التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  106امتداد رمسيس-خلف مسجد آل رشدان -
 - 1134سار جى  SAR GEشركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40934ورقم قيد  189269مركز عام عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية
تجارة المشغولت الذهبيه وليتم مزاولة النشاط ال بعدالحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة سك العملة
و الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  6ش عبده باشا-العباسيه -
 - 1135لمول للتجارة العامة والتوريدات شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  40935ورقم قيد  189270مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات
لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التوكيلت 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 .المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  46ش عبد المنعم حافظ -
الماظة -
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 - 1137فيوتشر للعمال المساحية والطرق والسكك الحديدية شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40937ورقم قيد  189272مركز عام عن  -إعداد التصميمات الهندسية
للطرق وطرق السكة الحديد  -تصميم أنظمة المعلومات الجغرافية  -القيام بأعمال الرفع المساحي  -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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  14ش موسى
الكاظم  -من ش موسى بن نصير  -الحي السابع -
 - 1138هارون ووليد لدارة المشروعات السياحيه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40938ورقم قيد  189273مركز عام عن الدارة والتسويق السياحي
للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية -التوريدات العمومية -التصدير -التعبئة والتغليف للمواد
الغذائية لدى الغير مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما
ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة منفذ بيع بمبنى الشحن الجوى-
قرية البضائع-ميناء القاهره الجوى -
 - 1139سهيل للستثمار الصناعى شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40939ورقم قيد  189278مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والصبغات .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل .اقامة وتشغيل
مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث بكافة انواعه .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الزجاج .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والجلود .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحية .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة شقة  - 32الدور الثالث  -ع  - 8مجموعة  - 113مدينتى -
 - 1140مانشيز إيجى اثنان وعشرون لدارة السوبر ماركت  Munches eg22شركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40941ورقم قيد  189281مركز عام عن -
تجارة وبيع الحلويات والمشروبات والعصائر والشيكولته واليس كريم والمياه الطبيعيه والمياه الغازية  -بيع
السندوتشات والمواد الغذائية  -ادارة وتشغيل السوبر ماركت والمينى ماركت  -تقديم خدمات العاشه (
الكاترينج) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحده التجاريه رقم  10الكائنه بالمول التجارى Life Mall
المقام على قطعه رقم  65ب مستثمرين جنوبيه -التجمع الخامس -
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 - 1141الصفحة للمقاولت العمومية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  40943ورقم قيد  189282مركز عام عن  -المقاولت العامة  -أعمال المسح الجوفي -
التوريدات العمومية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 5عقار رقم 4د ش حسن
المأمون  -المبعوثين -
 - 1142جوريسون فارما  Guerison Pharmaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40944ورقم قيد  189283مركز عام عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية
البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات
ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى
الغير لكل ما سبق • .التوريدات العمومية • .استغلل العلمات التجارية (فرنشايز) • .إقامة وتشغيل مركز
لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  • .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
بكافة أنواعها • .اعداد الدراسات والبحاث العلمية • .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا• .
التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير • .تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول
والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية
الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير • .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية • .الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم الئتماني)• .
التعليم عن بعد • .إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط واجراءات الترخيص بها) • .تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها
لدى الغير • .التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  • .تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  17شارع طه حسين  -النزهه
الجديده -
 - 1143وتد للتنمية والستثمار الزراعى شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  40946ورقم قيد  189284مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مجموعه  - 96عمارة  - 4شقة  - 55الرحاب -
التجمع الول -
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 - 1144انترست تكنولوجيز  INTEREST TECHNOLOGIESشركة رأس مالها 10,000.000
قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40948ورقم قيد  189286مركز عام عن  -1صناعة
تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  .التسويق اللكتروني عبر النترنت يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  255ش حنيفة صادق المنيل -
 - 1145ديزنى كالتشر ميديا لنتاج المحتوى اللكترونى  Disney Culture Mediaشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40951ورقم قيد  189287مركز عام عن -
صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و
مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  - .أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
 التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلكبراءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية - .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات
التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع
والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في
ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني - .تجارة الجمله و التجزئة (بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة) .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة  - 43عمارة  - 35مجموعة  - 123الرحاب -
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 - 1146اكسيليريت للستشارات  XCELERATE CONSULTANCYشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40952ورقم قيد  189288مركز عام عن  --تقديم الستشارات
(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) -تقديم
خدمات الدعم الفنى للشركات -اعاده الهيكله الداريه و الفنيه للشركات  --اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد
و تنمية و تدريب و تأهيل الموارد البشرية - .اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  17ش عزيز اباظه-الزمالك-
 - 1147انلين فاشون للتوزيع  In Line Fashionشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40953ورقم قيد  189289مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس الجاهزة .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  8شارع خالد بن
الوليد -
 - 1148المانة لتدوير المخلفات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40954ورقم قيد  189290مركز عام عن اعادة تدوير المخلفات لدى الغير التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية تجارة الخردة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  10شارع عبد اللطيف شعبان -
متفرع من ترعة القبة -
 - 1149ترينيتي ديزاين لند سكيب مصر  Trinity Design Landscape Egyptشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40957ورقم قيد  189291مركز عام عن -
إعداد التصميمات الهندسية  -المقاولت العامة  -تنسيق وصيانة الحدائق (اللند سكيب)  -إعداد دراسات تقويم
التأثير البيئي وتطبيق نظم إدارة البيئة التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة  - 12الدور  - 6عمارة  - 7شارع اللواء احمد محمد علي -
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 - 1150سليم سيد سلم وشريكته شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 40969ورقم قيد  189300مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون - 72اقامة وتشغيل مصنع للصناعات
الهندسية- .اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الكيماوية- .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية- .
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية- .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف- .اقامة
وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن :- .أنشطة خارج قانون - 72التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد
حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  2شارع سيد سلم-شقة بالدور الرضى-عرب سلم-المعصرة -
 - 1151خالد سعد بدران احمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  40972ورقم قيد  189301مركز عام عن اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او
رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات
المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة رقم  - 13عقار  - 14شارع شامبليون -
 - 1152كيميت فيلد لعمال اللند سكيب  Kemet Fieldشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  40978ورقم قيد  189302مركز عام عن لقيام باعمال تنسيق وصيانة
وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين (لند سكيب) .إقامة وتشغيل وإدارة المشاتل الزراعية .التوريدات
العمومية .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .توريد نباتات الزينة ومستلزماتها .المقاولت
العامة والمتخصصة والمتكاملة .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2ش احمد مصطفى -
 - 1153شركة مركز سكر للسنان شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 41002ورقم قيد  189303مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون - 72اقامة وتشغيل مركز طبى
متخصص فى طب السنان بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو
العلجية او التشخيصيه لها :- .أنشطة خارج قانون - 72اقامة وتشغيل معمل لتصنيع السنان وتركيبات
السنان .مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة البحر الحمر شقة رقم -3الدور الول علوى-عقار -8امتداد الجبل الشمالى الجديد-شارع المدارس-
السقالة-
اول الغردقة -
 - 1154شاهين للخدمات التعليمية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  41089ورقم قيد  189306مركز عام عن انشاء وتشغيل وادارة المدارس  .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  9شارع ابراج بدر-بجوار كارفور المعادى -
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 - 1160ايه ان ميديكال للدوية  A N MEDICALشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41317ورقم قيد  189327مركز عام عن التصنيع لدى الغير للدوية
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية .تجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل
والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم  26ارض وزارة
المالية  -الشقة رقم  - 2الميراج  -التجمع الول -
 - 1155بيت التمور للزراعة والتجارة  Dates Bayt Agriculture And Tradeشركة رأس مالها
 207,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41094ورقم قيد  189310مركز عام عن
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .إقامة المزارع السمكية  .تربية الخيول اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والتمور تجاره الجمله والتجزئه للتمور بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 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 او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية  1شارع ترعة الشرقاوية -
 - 1156الدرع الجنوبي للخدمات اللوجستية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  41170ورقم قيد  189313مركز عام عن التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن
واستخراجها  .تأجير المعدات واللت بكافة انواعها واشكالها (فيما عدا التأجير التمويلي) .تقديم الخدمات
اللوجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريغ للبضائع و النقل البحري للبضائع والتوكيلت الملحية والتخليص
الجمركي .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 البحر الحمر عقار بجوار قسم
شرطه القصير  -ش العاشر من رمضان
 - 1171النمو والتنمية للتجارة العامة والتوريدات العمومية والمقاولت العامة شركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41333ورقم قيد  189338مركز عام عن
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية المقاولت العامة يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  F57بيت الوطن  -التجمع الخامس -
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 - 1172هابينيس كامب للنشطة الترفيهية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41335ورقم قيد  189339مركز عام عن -حق استغلل العلمات التجارية(الفرنشايز) -تنظيم
المعارض (عدا السياحيه) والمهرجانات والحفلت العامه(بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على
حدة) .تشغيل وادارة مدن الملهى الترفيهية للطفال اقامه وتشغيل المخيمات السياحية -ادارة وتشغيل يخوت
السفارى التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
اقامة محلت اللعاب اللكترونية الترفيهيه(البلي استيشن) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بايوجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  165ش احمد عكاشه-البنفسج
عمارات-التجمع الول-
 - 1157سوميت للصناعات والحلول المتقدمة Summit Industrial and Advanced Solutions -
شركة رأس مالها  100,000,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41232ورقم قيد
استصلح وتجهيز
أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه :2017
 189315مركز عام عن
ويشترط في
استزراع الراضي المستصلحة.
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة
في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجفيف
 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008
اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف مياه الشرب الطبيعية
وتجميد المنتجات الغذائية بكافة أنواعها.
إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ,وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو
والرتوازية.
إقامة المراكز الطبية
طبية .بشرط أن تقدم ( )%10سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها.
التشخيصية أو العلجية .بشرط أن تقدم ( )%10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو
تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للدوية
العلجية أو التشخيصية لها.
إنشاء وإدارة
البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمنتجات الغذائية والزراعية.
أنشطة خارج
مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.
اداره برامج الرعاية الصحية دون اعمال التأمين والوساطة في التأمين.
قانون الستثمار رقم  72لسنه :2017
توزيع الدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمنتجات الغذائية والزراعية.
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم
 121لسنه  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق
في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
تعبئة وتغليف وتجفيف وتجميد المنتجات الغذائية بكافة أنواعها لدى
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
إدارة الصيدليات .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الغير.
الستثمار .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني والثالث
بالمبنى رقم ( - )A25-B107القرية الذكية الكيلو  - 28طريق مصر اسكندرية الصحراوي
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 - 1158ثرى جا للمطاعم والكافيهات  3J -شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم
ايداع  41233ورقم قيد  189316مركز عام عن إدارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات .إدارة
وتشغيل المحلت التجارية .التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان
تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
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 البحر الحمر  174ش الشيراتون  -الغردقة
اول
 - 1159دينتل تيك للتجارة و التسويق اللكترونى  DENTAL TECHشركة رأس مالها 50,000.000
قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41263ورقم قيد  189319مركز عام عن التسويق اللكتروني
 .التجارة اللكترونية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن
تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون بجهة
محافظة القاهرة  6مشروع شباب المهندسين  -طريق النصر
 - 1161سافورى كيتشن للخدمات الغذائية  Savory Kitchen For Food Serviceشركة رأس مالها
 9,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41319ورقم قيد  189328مركز عام عن -تقديم
الستشارات فى مجال تجهيز الغذية والمشروبات (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 الدورات التدريبية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  124شارع النزهه-ميدان تريومف -
 - 1162ريد ريبون لمستحضرات التجميل  RED RIBBONشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41320ورقم قيد  189329مركز عام عن تجارة وبيع مستحضرات
التجميل والكسسوارات الحريمي والهدايا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  78شارع الثورة -
 - 1163هينريستر  HENRISTHERشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41324ورقم قيد  189330مركز عام عن انشطة قانون  72لسنة  - 2017الستثمار العقارى
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم - .إعداد الدراسات
والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية .تجاره الجمله
والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط خارج قانون  72لسنة  - 2017التصدير مع
افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3ش حسن المأمون -
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 - 1164جوستورز للستيراد والتصدير شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  41326ورقم قيد  189331مركز عام عن  -الستيراد والتصدير  - .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  .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية شارع السكة الحديد  -بجوار
صهريج المياه  -محلة روح -
 - 1170ايه جريد فوود لدارة المطاعم  A Grade Foodشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41332ورقم قيد  189337مركز عام عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافتريات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة العقار رقم - 15شارع السلحدار-الدور الرابع -
 - 1165أيه دبليو أية لدارة المشروعات  AWAشركة رأس مالها  105,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41327ورقم قيد  189332مركز عام عن تقديم خدمات النظافة والتجميل
واعمال تنسيق الحدائق واللند سكيب  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .تنظيم المؤتمرات والندوات والحفلت العامة والمعارض فيما عدا
السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية تقديم خدمات صيانة المباني  -إدارة المشروعات مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
اقامة وتشغيل منافذ البيع  -صيانة الجهزة الكهربائية والهندسية والتكنولوجية يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 3عقار
 - 23ش النزهة -
 - 1166كيميد بولسكا  Chimide Polska LTDشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41328ورقم قيد  189333مركز عام عن  -التجارة العامة فيما هو مسموح
به قانونا  -تسويق المنتجات  -التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 4عمارة رقم  462البنفسج عمارات -
امام مدرسة بداية الدولية  -التجمع الول -
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 - 1167الشرق الوسط للثاث المكتبى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41329ورقم قيد  189334مركز عام عن -تجارة وبيع وتوزيع الثاث المكتبى والثاث المنزلى.
التوريدات العمومية- .المقاولت العامة .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوهمع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2شارع عمر صقر-متفرع من شارع عباس العقاد
 - 1168ليفيل اب للحلول المتكامله  LEVEL UP INTEGRATED SOLUTIONSشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41330ورقم قيد  189335مركز عام عن
المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه مقاولت اعمال التشطيبات الداخليه و الخارجيه اعداد التصميمات
الهندسيه اعمال الديكور التوريدات العموميه تقديم الستشارات فى مجال التشطيبات و الديكور (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 القاهرة عقار  - 155البنفسج  -2التجمع
الول -
 - 1169وى كير لخدمة السيارات  We Careشركة رأس مالها  249,900.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41331ورقم قيد  189336مركز عام عن  -ادارة وتشغيل مركز لخدمة
السيارات  -تجارة قطع غيار السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محور مصطفى كامل -خلف اكاديميه الشرطه
بداخل محطة وطنيه -التجمع الول -
 - 1173احلل للمقاولت العامة شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41338ورقم قيد  189341مركز عام عن المقاولت العامة .التوريدات العمومية .تركيب وصيانة
اللت والمعدات الكهروميكانيكية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية شارع الوحده الصحية بالصفا  -خلف مسجد الصفا
 ابو زعبل البلد - - 1174نيس للتوريدات العمومية NICEشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41340ورقم قيد  189342مركز عام عن تجارة الملبس  -التوريدات العمومية يجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  129ش خلوصي -
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 - 1175القمة للتشييد و البناء  AL QIMMA FOR CONSTRUCTION AND BUILDINGشركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41342ورقم قيد  189343مركز
عام عن المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه مقاولت اعمال التشييد و البناء التوريدات العموميه
اداره المشروعات فيما عد الداره الفندقيه مقاولت اعمال البنيه التحتيه مقاولت العمال الكهروميكانيكيه
التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة عقار  - 8659المشير احمد اسماعيل  -الفرقان -
 - 1176شركة بن حيدر للتجارة والتوزيع شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  41345ورقم قيد  189344مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
وعلى الخص تجارة المواد الغذائية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  32ش شمس الدين الكوفى -
 - 1177بيوند ايجيبت لتنمية الموارد البشرية BEUONDN EGYPT FOR HUMAN
 RESOURCE DEVELOPMENTشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41359ورقم قيد  189347مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
البشرية إقامة وتنظيم الحفلت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  11شارع علي شلبي -
 - 1193أى.واى .أى للتسويق العقارى  A.Y.A REAL ESTATE MARKETINGشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41386ورقم قيد  189363مركز عام عن -
التسويق العقارى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  13عمارات رامو  -ش عمر بن الخطاب -امام سيتى ستارز -
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 - 1178ويد كوم للصناعات والخدمات الهندسية  WEISشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41360ورقم قيد  189348مركز عام عن  -توريد وتركيب وصيانة معدات
المصانع والمحطات وخطوط النتاج وتجميع كل ما سبق لدى الغير  -توريد وتركيب وصيانة ابراج التقطير
وابراج التبريد والمبادلت الحرارية والفلتر وتجميع كل ما سبق لدى الغير  -القيام بأعمال الختبار والتركيب
والصيانة لشبكات المياه والهواء والغازات والوقود والصرف الصناعى والرى  -القيام بأعمال الختبار والصيانة
والتركيب لشبكات الحريق مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 2003صيانة
وتشغيل محطات الصرف الصحى وشبكات المياه والهواء والغازات والوقود والصرف الصناعى والرى ومعدات
مصافى البترول  -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع - .التوكيلت التجارية -
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  2شارع عمر بن الخطاب من
شارع مكه  -خلف سيجال  -الشرفا -
 - 1179يال بيتا للتوريدات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41363ورقم قيد  189349مركز عام عن التوريدات العمومية  -إدارة المنصات الرقمية  -التجارة
اللكترونية عبر النترنت  -التسويق اللكتروني عبر النترنت النقل الجماعى البرى للركاب (عدا النقل
السياحى) ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او
خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
والدولي .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة عمارة  - 13مساكن الشروق -
 - 1180فيجيلند للخضروات والفاكهة  VEGGIELANDشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41365ورقم قيد  189350مركز عام عن تجارة وبيع وتوزيع المواد
الغذائية والفاكهة والخضروات بكافة انواعها والعجائن والحلوى من العجين واللحوم ومشتقاتها والسندوتشات
والوجبات الجاهزة والعصائر والمثلجات واليس كريم والمياه الطبيعية والمياه الغازية " فيما عدا المشروبات
الكحولية" تقديم خدمات الضيافة "الكاترينج" اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والعجائن والحلوى من
العجين واليس كريم والمثلجات و كافة المواد الغذائية اقامة وتشغيل المخابز اللية تشغيل وادارة المطاعم
الثابتة والكافتريات التوريدات الغذائية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم  - 14بالقطعة رقم -S1-3الحي الثاني -
مول سما  -التجمع الخامس -القاهرة الجديدة  -أول -
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 - 1181الشركة العربية للتمتة والرقمنة  Arab for Digital Transformationشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41366ورقم قيد  189351مركز عام عن
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .
إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم
المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة
شبكات نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - .التجارة اللكترونية
عبر النترنت  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  - 1عمارة - 155
الحي الثاني  -المنطقة الخامسة  -التجمع الخامس -
 - 1182فانتوم للتسويق العقارى  Phantomشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  41367ورقم قيد  189352مركز عام عن التسويق العقارى .التوريدات العمومية.
التصدير والتوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال
الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او
في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم  - 202الدور الثانى  -مبنى سنترال هب
 بجوار بورتو كايرو مول  -التجمع الول - - 1183ابالي دانتال لب شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41369ورقم قيد  189353مركز عام عن اقامه وتشغيل معمل لتصنيع السنان وتركيبات السنان يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة 2ش مصطفى كامل  -كوبري القبه -
 - 1194ام.سى.كيه.اى.ان.زد.اى.اى للتسويق العقارى  M.C.K.E.N.Z.I.Eشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41387ورقم قيد  189364مركز عام عن
التسويق العقارى  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  48شارع يوسف عباس-الدور الول-شقة - 11
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 - 1195احمد سيد جروب للمقاولت شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41388ورقم قيد  189365مركز عام عن المقاولت العامة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة 3ش محمد السيد البدوي  -اثر
النبي -
 - 1184الدلتا السعودية للمدخلت الزراعية شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى 2022-06-28
أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه
برقم ايداع  41370ورقم قيد  189354مركز عام عن "
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
 " :2017إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف والسمدة واضافاتهم" .
تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للعلف
المبيدات الزراعية" .
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
والمبيدات والسمدة والمدخلت الزراعية" .
للستزراع " .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
استغلل العلمات التجارية (
أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه " : 2017
لسنة " . 2008
الفرانشيز) " .التصدير .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة 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 المنوفية  252ابنى بيتك  -المنطقة
الثالثه  -مدينة السادات
 - 1185باسبورت تكنولوجي ايجيبت  Passport Technology Egypt L.L.Cشركة رأس مالها
 1,500,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41371ورقم قيد  189355مركز عام عن
 انشاء وادارة وتشغيل التطبيقات اللكترونية  -تقديم خدمات الدفع اللكتروني  -توريد وصيانة المعداتوالجهزة المتعلقة بنشاط الشركة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  112أ  -شارع جسر السويس  -امام عمارات
المريلند  -الدور الرابع -
 - 1186لفرز للتنميه الزراعية شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41372ورقم قيد  189356مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  2008 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات مزارع النتاج الحيوانى و الداجنى و العلف بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجميع اللبان ومنتجاتها بكافه اشكالها و انواعها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  21عمارات العبور  -صلح سالم -
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 - 1192الرائد للتنمية العمرانية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41383ورقم قيد  189362مركز عام عن -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة -مقاولت رصف
الطرق واعمال التشييد والبناء تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية التوريدات العمومية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  19/18شارع الخليج المصرى-قسم الميريه -
 - 1187وقاية لنظمة السلمة والمان شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41375ورقم قيد  189357مركز عام عن توريد و تركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من
الداخل فقط من (كاميرات المراقبة  -اجهزه النذار  -البوابات اللكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق - .توريد
و تركيب معدات السلمه واطفاء الحريق وخراطيم الحريق ومضخات وحنفيات مواد الطفاء والنظمة
الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه 2003
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القليوبية سندبيس  -شارع الموقف العمومي  -الدور  - 2العقار رقم - 3
 - 1188ثرى ام للنظمه المتكاملة  3M INTEGRATED SYSTEMSشركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41376ورقم قيد  189358مركز عام عن
توريد وتركيب وصيانة انظمة التيار الخفيف- .توريد وتركيب انظمة المراقبة -توريد وتركيب شبكات كهرباءجهد متوسط ومنخفض والبنية التحتيه -توريد وتركيب النظمة الميكانيكية والكهربائية -توريد وتركيب التكييف
المركزى واجهزة النارة -توريد وتركيب وصيانة اجهزة الشبكات والتدريب عليها -توريد وصيانة اجهزة
الحاسب اللى ومستلزماتها والسيرفرات واجهزة ومعدات البنية التحتيه للداتا سنتر ومشتملتها والماسحات
الضوئية والطابعات واجهزة الميكروفيلم والصيانة المتنقلة لكل ما سبق(وكل ما سبق مع مراعاة قرار وزير (.
الدفاع والنتاج الحربي رقم  64لسنه  2003المقاولت العامة والمتخصصة وعلى الخص المقاولت الخاصة
بالنشاط .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 )  .الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحدة (- )Oق  53الدور الثانى كابتال مول -
خلف المحكمة -
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 - 1189شينزن للتجارة شركة رأس مالها  12,500.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع 41378
ورقم قيد  189359مركز عام عن  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوكيلت
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 - .انشاء وتجهيز وإدارة المحلت
التجارية - .تجارة اكسسوارات الهاتف المحمول - .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية  10شارع مصطفى ابراهيم -
من ش الخصوص العمومي  -الخصوص -
 - 1190زوس للتجارة اللكترونية وتكنولوجيا المعلومات ZEUSشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41379ورقم قيد  189360مركز عام عن  -1صناعة تكنولوجيا المعلومات
و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد
و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  -2 .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  -3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -4 .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  -5 .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  -6 .أعمال التوصيف والتصميم
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  -7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -8 .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات - 10
التصالت وخدمات النترنت  - 11المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - 12 .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  - 13 .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 14مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية
والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ( ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه
قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  - 15 2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 16إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها - 17 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال - 18 .النشطة
المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني .تقديم الستشارات الفنية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته
التنفيذية )  .التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت تصميم العلمات التجارية " البراندينج" اعداد
التصميمات الهندسية والجرافيكس تنظيم المؤتمرات والمعارض (فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) .تجارة وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات "فيما عدا المشروبات
الكحولية" ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات اللكترونية والهدايا والكسسوارات والمنتجات الجلدية والملبس
والملبس الرياضية والجهزة المنزلية والثاث ومواد ومستلزمات الديكور واجهزة الكمبيوتر واكسسوارات
السيارات والدراجات النارية ولوازم الحيوانات الليفة ومستحضرات التجميل ومعدات التصالت يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  5حارة محمد موسى  -شارع محمد امام -
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 - 1191كيه إتش إم لدارة المشروعات  KHM For Project Managementشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41382ورقم قيد  189361مركز عام عن
الستثمار العقارى .التسويق العقارى .إدارة المشروعات .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة .التوريدات العمومية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقة  - 1الدور الرضى  -عقار رقم  - 541ش
سعيد بن زيد  -جنوب الكاديمية  -منطقة أ -
 - 1196دار همسات للعود شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41390ورقم قيد  189366مركز عام عن  -تجارة العود والبخور والعطور ومنتجات التجميل  -التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة شقة  - 51الطابق الثامن  -برج  5بافريا  -ابراج المرشدي -
 - 1197دار احياء العلوم للنشر شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41393ورقم قيد  189367مركز عام عن نشر وتوزيع الكتب اعداد الدورات التدريبية 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 القاهرة  28ش محي
الدين عبد الحميد -
 - 1198داليان ليمين للهندسة الميكانيكية والكهربية المحدودة Dalian Limin Mechanical and
 Elctrocal Engineering Coشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41394ورقم قيد  189368مركز عام عن إدارة المشروعات الهندسية والكهربائية مع مراعاه القرار
الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة  92ابراج امتداد المل-طريق الوتوستراد -
 - 1199محمد حسام احمد محمد علي الصياد وشريكيه شركة رأس مالها  4,500,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41412ورقم قيد  189376مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة والغزل والنسيج مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية مصنع رقم  - 1بلوك  - 12005المنطقة
الصناعية الثانية  -المتداد الشمالي -
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 - 1200عمر محمد عزب محمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41419ورقم قيد  189377مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون - 72اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وخلط وتعبئة البويات والدهانات :- .أنشطة خارج قانون - 72توزيع البويات والدهانات .مع اللتزام
بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
المنوفية المصنع المقام على قطعة الرض رقم - 176المنطقة الصناعية السابعة -
 - 1201محمود محمد السعيد عبدالمعبود عطيه وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41470ورقم قيد  189380مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتعبئة وتغليف الصابون ومستحضرات التجميل وإعادة تدوير زيت الطعام .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة  8شارع صالح عثمان  -عزبة حماده -
 - 1212ميدلى للمشروبات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41692ورقم قيد  189395مركز عام عن إدارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي .تصنيع المواد الغذائية والمشروبات (عدا
الكحولية) لدى الغير .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة  8شارع احمد
نسيم  -الدور رقم ( )11شقة رقم ( - )8غرفة رقم ()7
 - 1202إن جاز لمحطات الوقود  IN GASشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  41472ورقم قيد  189381مركز عام عن اقامه و تشغيل و ادارة محطات تموين السيارات
اقامه و تشغيل و اداره مستودعات الوقود تجارة المواد البتروليه و الزيوت و الشحوم تقديم الستشارات فى
مجال التسويق و تطوير الشركات و الستشارات الدارية و الستشارات الماليه (فيما عدا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3ش جمال نوح  -الماظه-
 - 1203اجياد لتشغيل المعادن
 Agyad Metal Worksشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل
 41489ورقم قيد  189382مركز عام عن انشطه قانون " :72
المعادن و القطع الخاصة من البولى اثيلين انشطه خارج قانون - :72مقاولت اعمال اللحام تلتزم الشركة
بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة 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  17عزبه الشافعى -أبو رواش
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 - 1204حسين عادل وشريكه شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41510ورقم قيد  189383مركز عام عن  :-أنشطة داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع
للصناعات المغذية للسيارات وتعبئة زيوت السيارات :- .أنشطة خارج قانون  72لسنة  - 2017التصدير* .
مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القليوبية الوحدة الصناعية رقم  - - 1/2الدور الرضى  -مبنى  - 2القطعة رقم  - 1بلوك -22009المنطقة
الصناعية ب,ج -
 - 1205البحر العربى للخدمات البترولية و التكنولوجية
 Arabian Sea Fro Petroleum Services And Technology LTDشركة رأس مالها
 1,000,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41518ورقم قيد  189384مركز عام عن
الخدمات المتعلقة بالستكشاف
" الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف  ,وتشمل" :
حفر آبار
صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية" .
البترولي " .صيانة آبار البترول وتنشيطها" .
العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة" .
المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول" .
صيانة
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج" .
معالجة السطح من الترسيبات" .
إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد
ابار النفط و الغاز "
شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة
تقديم
اعداد الدراسات والبحاث العلمية فى مجال النفط و الغاز "
أو النابيب ,ول يشمل ذلك نقل البترول "
التنقيب
الشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بالنفط و الغاز "
الدعم الفني لصيانه ابار النفط و الغاز "
مشروعات البحث والتطوير
استغلل المناجم و المحاجر "
عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها "
العلمي من أجل التنمية ,والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا
الحديثة 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  42س محى الدين أبو العز -
الدور التاسع -شقة 901
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 - 1206ام بى ار إس للتجارة و اللوجيستيات
 MBRS TRADING AND LOGISTICSشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41595ورقم قيد  189385مركز عام عن -انشطه قانون  - :72النقل
البحري والساحلي  ,ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري- .النقل
البحري لعالي البحار  ,ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل
النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات- .النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود
والنقل عن طريق السكك الحديدية - .النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية,
والمنتجات الصناعية ,والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ,ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل
المبرد أو المجمد للبضائع ,والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية
وتبريدها أو تجميدها ,ومحطات الحاويات ,وصوامع حفظ وتخزين الغلل ,ويدخل ضمن جميع النشطة المشار
إليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أى منها ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص
بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى -النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن
أل يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن ( )300مقعد للمشروع- .
والمجتمعات العمرانية  ,بالضوابط التية - :
أن يتم تسيير السيارات بالغاز
أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ,ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها- .
توفير جراجات وورش صيانة للشركات
الطبيعي  ,وليجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض- .
التزام الشركات
داخل المدن الجديدة - .أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد- .
وضع لوحات إرشادية
بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة- .
اللتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الحمال
على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير- .
تجارة الجملة
اللتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث- .
والطوال والشروط والضوابط الخرى- .
انشطه خارج قانون  - :72التصدير  -تلتزم
و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -
الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة 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 الفيل رقم  -61مجموعه  -28الرحاب
 - 1207براديس للتطوير العمرانى  PARADISE DEVELOPMENTشركة رأس مالها
 100,000,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41606ورقم قيد  189386مركز عام
عن التطوير العقارى  -تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات- .إقامة وإدارة
المولت التجارية -إدارة المشروعات  -إقامة القرى السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والنشطة
المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية 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 ق  214جنوب الكاديمية أ -التجمع الخامس
 - 1227هوماستارت للخدمات العقارية  HOME STARTشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  42038ورقم قيد  189470مركز عام عن التسويق العقارى  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة بلوك  - 16قطعه  - 11الحى الثامن -المنطقة التاسعه -
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 - 1208ذا داينر للتجهيزات والستثمار الغذائى  The Dinerشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41622ورقم قيد  189387مركز عام عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم
والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى.
إستغلل العلمات التجارية (فرنشايز) .التوكيلت التجارية - .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .تجهيز المطاعم والكافتريات .تجارة المواد
الغذائية .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم  - 4/5اسفل كوبرى عبدالحميد بدوى -
 - 1209هيروبيتس فودد لنتاج أغذية الحيوانات الليفة شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41637ورقم قيد  189389مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
اغذية الحيوانات الليفة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم -2عمارة -3الدور الرضى-بمشروع النتركونتنينتال
 - 1210ميتا لدارة الصول العقارية  Metaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  41675ورقم قيد  189393مركز عام عن التسويق العقارى  .الدارة والتسويق السياحي
للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم الستشارات العقارية(فيما عدا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة
والمرئية -ادارة الصول العقارية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل  20الدور الرضى-الحى الثانى-المنطقة
الرابعه-التجمع الخامس-
 - 1211ايه اس اى جروب لدارة المطاعم والكافيهات شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41682ورقم قيد  189394مركز عام عن -اقامه وتشغيل واداره الكافيهات
والمطاعم الثابته والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات(عدا الكحوليه)وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك
اواي  -التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله
التجاريه ول ينشئ 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  -التوريدات العموميه
 تقديم خدمات الكاترينج  -استغلل العلمات التجاريه(الفرانشايز) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  309شارع ترعة الجبل -
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 - 1213مايك أند صانز انوفاتيف مانيفاكتيرنج
 Make And Sons Innovative Manufacturingشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41696ورقم قيد  189396مركز عام عن -انشطه قانون  - :72إقامة و
تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة وتصنيع و تقفيل الملبس الداخلية و الخارجية المصنعه من القماش و
التريكو و ملبس و منتجات خاصه بالطفال و منتجات مصنعه من القماش من مليات و مخدات رضاعه و
اغطية و شيلن رضاعه و أكياس تغطيه المراتب و حقائب القماش و كافه أنواع المفروشات و تصنيع منتجات
مصنعه من الخشاب الخاصة بغرف الطفال  -تجارة الجملة و التجزئة لكافه أنواع الملبس بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة انشطه خارج قانون - :72توريد و توزيع كافه أنواع الملبس -التوريدات
العمومية تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة 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 قطعه الرض رقم ( 845منطقة
الصناعات الصغيرة) الورش -بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة  -بالتجمع الثالث
 - 1214الفاران للصناعات الطبية شركة رأس مالها  90,000,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  41699ورقم قيد  189397مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الخام والدوية
الطبية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  19ش محمد فتحى من كورنيش
المعادى
 - 1215موبيوس للخدمات اللكترونية  MOBIUS E-SERVICESشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  41818ورقم قيد  189417مركز عام عن التجارة اللكترونية
عبر النترنت .التسويق اللكترونى عبر النترنت وعلى الخص تسويق البرامج والنظمة اللكترونية .تصميم
وتطوير نظم الحاسبات بمختلف انواعها .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .تصميم وانتاج
البرامج والتطبيقات .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة  - 332الدور  - 3مول ترافيان كومبلكس  -التجمع الخامس -
 - 1225رضوى عبد الفتاح علي خيري محمد وشريكها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  41888ورقم قيد  189465مركز عام عن اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة )
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه
او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى
الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه
الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة الدور السابع  -شقة  - 27عقار  - 22شارع محمود بسيوني -

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

Page 368 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1226اليت برنتنج هاوس  -السحار لخدمات الطباعة  Elite Printing House - Elsaharشركة رأس
مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  41892ورقم قيد  189466مركز عام عن
اقامة وتشغيل مطبعة للطباعة بالليزر على كافة الخامات ولنسخ وطباعة الكتب الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقروءة والمرئية التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت  -التوريدات العمومية  -التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -نشر وتوزيع الكتب يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  3ش السلم  -متفرع من جسر
السويس -
 - 1216ستديو ثلثه و عشرون للستشارات الهندسيه و نظم المعلومات شركة رأس مالها 500,000.000
قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  41819ورقم قيد  189418مركز عام عن تقديم الستشارات
الهندسيه و فى مجال نظم المعلومات (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 )  - .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  - .المشروعات التى 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 النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في
ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .اعداد التصميمات الهندسيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه  - 23عماره  18ب -
مساكن الهيئه -مكرم عبيد-
 - 1217مورد المستقبل لستيراد السيارات والمعدات شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  41821ورقم قيد  189419مركز عام عن  -الستثمار العقارى  -تجارة
السيارات والمعدات  -استيراد السيارات والمعدات 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 .بجهة محافظة
القاهرة  3124المعراج العلوى -
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 - 1218وان برو للعناية والتجميل  One Browشركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  41823ورقم قيد  189420مركز عام عن  -اقامة و تشغيل و ادارة مركز
تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر )  -بيع مستحضرات التجميل يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة ميد تاون  -مول
رقم  4ب علوى  -الدور الثانى -B4التجمع الخامس -
 - 1219اس كي  -جي فارما  SK-G Pharmaشركة رأس مالها  40,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  41824ورقم قيد  189421مركز عام عن  -انهاء إجراءات التسجيل لدى
الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطريه والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
بمختلف أنواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبيه ومستحضرات التجميل
والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية
وهيئة سلمه الغذاء وهيئة الدواء المصرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير - .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية  8برج نظمي  -شارع شاهين -
 - 1220السرس للمقاولت والتشييد شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 41827ورقم قيد  189422مركز عام عن  -المقاولت العامة والمتخصصة ومقاولت التشييد والبناء -
القيام بأعمال التشطيبات والديكورات  -المقاولت العامة والمتخصصة ومقاولت التشييد والبناء  -القيام بأعمال
التشطيبات والديكورات  -القيام بأعمال تنسيق الحدائق (اللند سكيب)  -إعداد التصميمات الهندسية  -إعداد
الدراسات الخاصة بالمشروعات الستثمارية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوكيلت
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 - .التوريدات العمومية تقديم الستشارات
(فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ
وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص
عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  .تقديم خدمات الصيانة والنظافة للمبانى
والمنشات  .تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات إطفاء الحريق مع مراعاة قرار وزير الدفاع
والنتاج الحربى رقم  64لسنه  2003يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة فيل  - 83المجموعة الخامسة  -شارع علي الجارم
 الرحاب - 1 - 1221اخوات للتجارة اللكترونية عبر النترنت  EKHWATشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  41831ورقم قيد  189423مركز عام عن التجارة اللكترونية عبر
النترنت التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة عقار رقم  - 39تقسيم قطعة رقم
 - 1النخيل -
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 - 1222ريل فيست للستثمار العقاري  Real Vest for Real Estateشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  41834ورقم قيد  189425مركز عام عن
الستثمار العقارى  .إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم  - 230مبنى الحرم اليوناني  171 -ش التحرير باب اللوق -
 - 1223زكى على زاكى عرفه وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
ايداع  41886ورقم قيد  189463مركز عام عن - :انشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بكافة انواعها .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون
المضلع- : .انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017التوريدات العمومية - .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية شارع البندر -
كفر النصارية -
 - 1224عطيه متولى عطيه وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
ايداع  41887ورقم قيد  189464مركز عام عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البراميل البلستيكيه
والعبوات البلستيكيه  -تجاره الجمله والتجزئه للبراميل والعبوات البلستيكيه بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانيه الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية قطعه - 69ورش المنطقه الصناعيه السادسه -
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فروع الشركات
 - 1اى ان تى كلينك  E.N.T Clinicقيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33937ورقم قيد 31057
فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة واستغلل وتجهيز المراكز الطبية المتخصصة ( انف واذن وحنجرة ) وكافة
النشطة المرتبطة بهذا المجال مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة الدارية ( )RBA 10-4بالدور الرابع بالجناح رقم ()A
بمنطقه الخدمات (د) بالشطر الول من تقسيم مدينة زهراء المعادي
 - 2محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي وشركاه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33959ورقم
قيد  54429فرعى عن تشغيل وسائل النقل (البرية ) لنقل السائحين .
تشغيل وسائل النقل البحرية لنقل السائحين ( القائمه بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص ) .
تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل
واقامة وما يلحق بها من خدمات وليشمل ذلك النقل الجوى.
بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن
شركات الطيران فى بيع وصرف تذاكر السفر وشركات الملحة وشركات النقل الخرى.
وفقا لحكام القانون رقم  38لس نة  1977وتعديلته واخرها القانون رقم  125لسنة  2008ول ئحته التنفيذية
الصادرة بالقرار الوزارى رقم  209بتاريخ 29/3/2009
*كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى
*مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده
*مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول
رقم  356لسنه 2008
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع شقه بالدور الول عقار  25ش
غياث الديني تقاطع ش النحاس  -طنطا
 - 3المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33901ورقم قيد  64984فرعى عن تجارة
وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من المحلت
للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  /الوحدة - ED - 01CDالمبنى  Eالواقع فى الدور الرضى بالمركز التجارى  -مدينتى اوبن اير
مول  -مشروع مدينتى  -طريق القاهرة السويس
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 - 4الستثمارات و المنتجعات السياحية بالبحر الحمر قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33989ورقم
قيد  106311فرعى عن إقامة القرى السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة
بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية
الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية
اقامة و تشغيل قرية جراند اوتيل بالغردقة البحر الحمر
اقامة و تشغيل قرية جراند اوتيل ريزورت بالغردقة البحر الحمر
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 البحر الحمر
تعديل الفرع فندق جراند بالس و الكائن في الغردقه  -البحر الحمر
 - 5شارع الحمرا قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  34007ورقم قيد  152908فرعى عن
غرض الشركة هو التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا و بالخص تجارة المفروشات و/التوريدات العمومية /
التصدير تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  118لسنة 1975بشان سجل المصدرين وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بالقعار رقم  - 13شارع  /ثلجه الزهراء عمر بن
الخطاب  -قسم /جسر السويس
 - 6زونوكس هيلث كير للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33764ورقم قيد
 166242فرعى عن اضافة غرض للشركة  .انهاء اجراءات تسجيل ادوية بشرية وادوية بيطرية و مكملت
غذائية و مستخلصات العشاب الطبية و مستحضرات تجميل و مستلزمات طبية ومطهرات وزيوت و توزيعها و
الدعاية لها  .تصنيع ادوية بشرية وادوية بيطرية و مكملت غذائية ومستخلصات العشاب الطبية ومستحضرات
تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات وزيوت لدى الغير  .اقامة وتشغيل وادارة المخازن لتخزين ادوية بشرية
وادوية بيطرية ومكملت غذائية ومستخلصات العشاب الطبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات
وزيوت  .استيراد وتصدير ادوية بشرية و ادوية بيطرية و مكملت غذائية ومستخلصات العشاب الطبية و
مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات وزيوت مواد خام مصنعه و نصف مصنعه تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  121لسنة  1982في شأن 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 باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوية بشرية وادوية بيطرية و مكملت غذائية ومستخلصات
العشاب الطبية و مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات وزيوت  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  .التوريدات العمومية  .تأسيس وتجهيز وتطوير الصيدليات  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع منطقة التسوق الكائنة بالفندق (المنتجع السياحي) شتايجنبرجر
بيور ليف ستايل  -الغردقة
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 - 7زونوكس هيلث كير للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33768ورقم قيد
 166242فرعى عن اضافة غرض للشركة  .انهاء اجراءات تسجيل ادوية بشرية وادوية بيطرية و مكملت
غذائية و مستخلصات العشاب الطبية و مستحضرات تجميل و مستلزمات طبية ومطهرات وزيوت و توزيعها و
الدعاية لها  .تصنيع ادوية بشرية وادوية بيطرية و مكملت غذائية ومستخلصات العشاب الطبية ومستحضرات
تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات وزيوت لدى الغير  .اقامة وتشغيل وادارة المخازن لتخزين ادوية بشرية
وادوية بيطرية ومكملت غذائية ومستخلصات العشاب الطبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات
وزيوت  .استيراد وتصدير ادوية بشرية و ادوية بيطرية و مكملت غذائية ومستخلصات العشاب الطبية و
مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات وزيوت مواد خام مصنعه و نصف مصنعه تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  121لسنة  1982في شأن 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 باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوية بشرية وادوية بيطرية و مكملت غذائية ومستخلصات
العشاب الطبية و مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية ومطهرات وزيوت  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  .التوريدات العمومية  .تأسيس وتجهيز وتطوير الصيدليات  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع المحل رقم ( )B1-B83بمارينا سيتي  -بورت غالب -
مرسي علم  -محافظة البحر الحمر
 - 8فوري للتمويل متناهي الصغر ش.م.م قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  34068ورقم قيد
 166883فرعى عن غرض الشركة هو  :التمويل متناهي الصغر مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او
مع غيرها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطةويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح فرع  :القطعة ( )8بلوك ( )2عمارات التجاريين
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 - 9مبادرة للصناعة و ادارة المشروعات قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  34012ورقم قيد
 169001فرعى عن أنشطة قانون  :72تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة
التنفيذ 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 اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية
للمصانع.
استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية  ,ومنها  :استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.
تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .تجارة الجملة
والتجزئة إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس .إنشاء أو إدارة أو
تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني  .إنشاء الجامعات إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة  ,وما
تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية .إقامة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.
بشرط أن تقدم ( )%10سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم
تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات
العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم.
إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم()b.o.tسواء كانت تحت
سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  .b.o.tإعداد الدراسات والبحوث الفنية
والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.
إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة
للستصلح والستزراع .جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي  ,سواء كان ذلك في صورة الدارة
أو التسويق أو التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو الندية الصحية أو
مراكز اللياقة البدنية تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على
اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو
إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة
الناقلت المتخصصة أو النابيب ,ول يشمل ذلك نقل البترول إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه
وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها  ,وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا
الشأن .أنشطة خارج قانون  :72التوريدات العمومية المقاولت العامة والمتخصصة الستيراد والتصدير 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 اقامة و تشغيل محطات لتموين السيارات تلتزم الشركة بأفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة 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 افتتاح الفرع  9شارع مصطفي حلمي  -الماظة  -القاهرة
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 - 10جيه اند تي ليتنينج للشحن  J &T LIGHTNINGقيدت فى  2022-06-01برقم ايداع 33879
ورقم قيد  176973فرعى عن النقل والشحن البري للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب
والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج
التراخيص اللزمةبمزاولة النشاط من جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي .التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية ايجار واستئجار السيارات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع (محل تجاري )1بالدور
الرضي التجاري قبلي و الكائن بالعقار رقم () بناحية كفر الجزار  -مركز بنها  -الطريق السريع حوض العقر
القصير  16زمام كفر الجزار
 - 11ولنس للخدمات الطبية قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33824ورقم قيد  187834فرعى
عن اقامة وتشغيل العيادات والمراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.
التصدير.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
التوريدات العمومية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة بدروم بأسفل العقاررقم  45أ سابقا وحاليا  47شارع محمد مظهرباشا  -الزمالك -
 - 12ولنس للخدمات الطبية قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  33824ورقم قيد  187834فرعى
عن اقامة وتشغيل العيادات والمراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.
التصدير.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
التوريدات العمومية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة مشروع كمبوند لنوفافيستا المقام على قطعة الرض رقم  8بمنطقة المستثمرين
الشمالية بالتجمع الول بالقاهرة الجديدة – محافظة القاهرة
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 - 13شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34360ورقم قيد
 2904فرعى عن اقامة وتشغيل مطحن ومصنع لجرش الحبوب وصومعة تخزين الحبوب والغلل وجرش
وتنقية وغربلة وتهيئة الحبوب والحاصلت الزراعية والبقوليات بكافة أنواعها ومعالجتها الكترونيا بالليزر(
سورتكس) وتعبئتها وتغليفها والحاصلت والمنتجات الزراعية والحبوب ( الرز وكسر الرز والسكر والشاي
والقمح والفول والعدس والذرة والصويا والسورجام والفول السوداني .......الخ) وتنقيتها وخلطها وتجهيزها
وتعبئتها وكذلك تهيئة جميع البذور والحبوب والمحاصيل الزراعية والعشاب والنباتات الطبية والعطرية والتوابل
والبهارات بكافة انواعها واصنافها والمكرونة والياميش والمكسرات والفواكهة والخضراوات الطازجة والمجففة
وتجهيزها وتنقيتها وتعبئتها ومخازن مبردة لحفظ الحبوب والحاصلت الزراعية وصوامع الغلل وغربلة التقاوي
والبذور لجميع انواع واصناف الحبوب والبذور والحاصلت الزراعية والبقوليات والتجار فيها تداولها وخاصة
بذور تقاوي البرسيم وجميع النباتات الطبية والعطرية بكافة انواعها واصنافها وجميع أنواع الفواكهة والموالح
والخضراوات الطازجة والعلف (الفلرس والبرتقال والبصل والثوم و......الخ) والتجار في بيع جميع النواتج
والمخلفات من كسر وقشوركافة الصناف والنواع الموضحة بعاليه والناتجة عن الجرش والغربلة والتنقية
وتصدير لجميع منتجات وسلع جمهورية مصر العربية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة المضافة .بجهة محافظة القليوبية المنطقة
الصناعية بالقطعة رقم  6/7بلوك رقم  - 12018مدينة العبور .
 - 14شركة مودرن ديستر يبيوشن قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34287ورقم قيد 22382
فرعى عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة
إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة إن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة كشك
رقم ( )3الكائن بمول اللولو هايبر ماركت  -التجمع الول
 - 15شركة مودرن ديستر يبيوشن قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34421ورقم قيد 22382
فرعى عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة
إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة إن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة رقم 1
الكائن بالعقار رقم  35بندر الواسطى شارع احمد عرابى  -محافظة بنى سويف
 - 16الشركة العربية لخدمات وسائل النقل ش .م .م قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34231ورقم قيد
 42407فرعى عن غرض الشركة  :استيراد وتجارة وتوزيع اطارات السيارات بكافة انواعها ومقاساتها
وصيانتها واصلحها وفكها وتركيبها وترخيصها ضبط الزوايا لجميع انواع السيارات استيراد وتجارة وبيع
وتوزيع جميع البطاريات وكافة انواعها وكذلك قطع غيارالسيارات والزيوت والشحومات والخيوط اقامة وادارة
مراكز الصيانة لما سبق وتشغيلها وكذلك منافذ البيع بالجملة والتجزئة لما سبق من معدات بجهة محافظة القاهرة
شارع جسر السويس قسم السلم  -داخل محطه البنزين الفاروقيه
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 34191ورقم قيد 129365

 - 17ال يوسف للصناعات الغذائية قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
فرعى عن اقامة وتشغيل مطحن
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية
اقامةصوامع حفظ وتخزين الغلل .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع مدينة السادات القطعه رقم  216243المنطقه الصناعية السادسة -
مدينة السادات
 - 18الباخوم للعمارة الحيوية والتوريدات العمومية قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34219ورقم قيد
 159175فرعى عن  1مقاولت العمارة الحيوية  2المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومقاولت
العمال الكهروميكانيكية تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 1
المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من
قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية)  2الستيراد والتصدير 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 الغرض3 .
التوريدات العمومية  4توريد المواد الغذائية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
القليوبية افتتاح الفرع شقه بالدور الول بالعقار ملك اشرف محمد شحاته  -شارع د /خالد شحاته  -الصفا  -الطوخ
 - 19ان هاوس للصناعه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34371ورقم قيد  187926فرعى
عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع الثاث الخشبي
المتكامل بكافة انواعه .اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب الصناعية .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017التصدير .مع اللتزام
بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة دمياط القطعة رقـم (  - ) 6 , 5بلوك (  - ) 20امتداد المنطقة الصناعية -
 - 20ان هاوس للصناعه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34371ورقم قيد  187926فرعى
عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع الثاث الخشبي
المتكامل بكافة انواعه .اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب الصناعية .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017التصدير .مع اللتزام
بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة القاهرة 7ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد _ ق( _)11بلوك ( _ )29المنطقه
الثامنه _ ( فرع لبيع منتجات الشركه )
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 - 21ان هاوس للصناعه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34376ورقم قيد  187926فرعى
عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع الثاث الخشبي
المتكامل بكافة انواعه .اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب الصناعية .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017التصدير .مع اللتزام
بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة دمياط القطعة رقـم (  - ) 6 , 5بلوك (  - ) 20امتداد المنطقة الصناعية -
 - 22ان هاوس للصناعه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  34376ورقم قيد  187926فرعى
عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع الثاث الخشبي
المتكامل بكافة انواعه .اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب الصناعية .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017التصدير .مع اللتزام
بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة القاهرة محل رقم ( )21,11,1بالمول _ قطعه  2بلوك أ مركز خدمات التجمع الول _ (
فرع لبيع منتجات الشركه )
 - 23اوطوتك انضستري قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34614ورقم قيد  14970فرعى عن
اضافه النشطه تصنيع جميع اجزاء وصلت وكلبسات لقضبان السكه الحديد ( الواح شد وقواعد تثبيت بلنجات
) تصنيع ( اعمده  /بنوز  /جلب  /تروس ) تصنيع اجزاء طلمبه الحقن ( فونيه رشاش  /كباس  /طلمبه حقن /
صمام طلمبه حقن ) تشغيل اجزاء محرك مثل ( شيميز  /بستم  /شنمبر  /سبائك  /اجزاء اخري لعمره الماتور /
تشكيل وتشغيل المعادن واجزاء مخروطة بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع القاهرة  9 -ش ميريت باشا  -ميدان
التحرير الدور الثاني شقه 7
 - 24اونكس لتجارة الرخام والجرانيت قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34676ورقم قيد 35423
فرعى عن غرض الشركة هو  :إستغلل المحاجر لستخراج الرخام والجرانيت وتجهيزه وتقطعيه فيما عدا
محاجر الرمل والزلط  ,اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وتصنيع وجلى وتجهيز الرخام والجرانيت واستيراد
الرخام الصناعى و البورسلين والمشغولت النحتية والديكورية ومستلزمات النتاج  ,توريد وتركيب الرخام
والجرانيت والحجر الطبيعى والمشغولت النحتية والديكورية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شارع شق
الثعبان  -بجوار مصنع عماد ابو غدية  -منطقه طره الصناعية  -المعادي
 - 25هارفست بريتيش كوليدج قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34644ورقم قيد  57548فرعى
عن غرض الشركة هو  :اقامة وتشغيل مراكز لتنمية وتدريب الموارد البشرية والتدريب في مجال الدارة
والحاسب اللي واللغات وتنظيم الدورات التدريبية فى اللغات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القان ون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم  15شارع  - 79المعادي
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 - 26شركة هارفست بريتيش كوليدج قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34646ورقم قيد 57548
فرعى عن غرض الشركة هو  :اقامة وتشغيل مراكز لتنمية وتدريب الموارد البشرية والتدريب في مجال الدارة
والحاسب اللي واللغات وتنظيم الدورات التدريبية فى اللغات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القان ون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار الكائن  35الحي الخامس -
المنطقه الرابعه عمارة  - 246التجمع الخامس
 - 27هارفست بريتيش كوليدج قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34648ورقم قيد  57548فرعى
عن غرض الشركة هو  :اقامة وتشغيل مراكز لتنمية وتدريب الموارد البشرية والتدريب في مجال الدارة
والحاسب اللي واللغات وتنظيم الدورات التدريبية فى اللغات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القان ون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه البحرية  -الجههة الغربية الدور
الثالث أ - 307مكتب الهرام
 - 28جست اس بى ار لتجارة الملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34770ورقم قيد
 61423فرعى عن تجارة الملبس الجاهزة و المصنوعات الجلدية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع
 49شارع جلء اول  -المحله  -المحلي الكبري
 - 29المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34788ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع محل رقم  A17الدور الرضي مركز المعادي سيتي سنتر مدينة المعراج  -القطامية  -الطريق
الدائري
 - 30المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34791ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الشقه رقم  3/2بالعمارة نموذج  13المقامة علي قطعه رقم  10/5ش  216من تقسيم دجله المعادي
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 - 31المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34794ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع شقه رقم  3/2بالعمارة نموذج  14قطعه الرض رقم  13/5الشطر الرابع ش  216دجله  -المعادي
 - 32المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34824ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع رقم ( )14.13.12.11.10بالمركز التجاري سيتي سنتر الكائن بالعنوان  3تقسيم النصر للسيارات
شارع مكرم عبيد المنطقه السادسة  -مدينة نصر
 - 33المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34835ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع المحل رقم  1الدور الرضي بالعقار  8عمارات العبور شارع صلح سالم
 - 34المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34837ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع المحل  2-1الدور الرضي بالعقار رقم  9.8سابقا و حاليا  7.6عمارات العبور ش صلح سالم
 - 35المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34839ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع محل رقم  B30بالمركز التجاري جنينة مول  -مدينة نصر
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 - 36المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34842ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع محل رقم  B/37بالمركز التجاري جنينة مول  -مدينة نصر
 - 37المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34855ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الوحدة رقم  428الدور الثاني  -المعادي جراند مول
 - 38فيمكس للستيراد قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34630ورقم قيد  80571فرعى عن
غرض الشركة هو :التجارة العامة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وبيع اقمشة وملبس جاهزة وشنط
وأحذية واكسسوارات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول 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 ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم  R1-14بالمبني رقم  9بالدور الرضي  -الول التجاري القطامية داون تاون
ناصيه شارع التسعين مركز المدينة القطعه  9التجمع الخامس
 - 39معمار مصر للنشاءات والمقاولت قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34945ورقم قيد
 99059فرعى عن المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع
بالعنوان  /الدور الول شقة  2بالعقار رقم  55ش عمر لطفى متفرع من ش احمد الزمر .
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 34652ورقم قيد 104862

 - 40كورنر تو لدارة المطاعم قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
فرعى عن اقامه وتشغيل وادارة المطاعم الثابته
التوكيلت التجاريه
استغلل العلمات التجارية ( فرانشيز )
توريدات المواد الغذائيه
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982وتعديلته فى شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه ولينشئ
تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز ل لشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع
 501الدور الخامس المرحله الولي  -المركز التجاري سيتي ستارز مدينة نصر
 - 41كورنر تو لدارة المطاعم قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34655ورقم قيد 104862
فرعى عن اقامه وتشغيل وادارة المطاعم الثابته
التوكيلت التجاريه
استغلل العلمات التجارية ( فرانشيز )
توريدات المواد الغذائيه
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982وتعديلته فى شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه ولينشئ
تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز ل لشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع
 209شارع شبرا  -قسم الساحل
 - 42كورنر تو لدارة المطاعم قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34657ورقم قيد 104862
فرعى عن اقامه وتشغيل وادارة المطاعم الثابته
التوكيلت التجاريه
استغلل العلمات التجارية ( فرانشيز )
توريدات المواد الغذائيه
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982وتعديلته فى شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه ولينشئ
تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز ل لشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع
 1شارع عبد الوهاب سليم من شارع مصر حلوان
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 - 43جراند اتش للستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34744ورقم قيد 126241
فرعى عن غرض الشركة  :الستثمار العقاري المقاولت التوريدات العمومية اداره وتسويق المنشأت
التجارية والخدمية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة لعمالها 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 بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع فيل  203الحي الول  -المنطقه السادسه  -التجمع الخامس
 - 44تام لدارة المرافق قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34905ورقم قيد  133144فرعى عن
ادارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص
بها
– اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية مياه البحر وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها
حفر ابار المياه اللزمة لمحطات التحلية و التنقية
التوريدات العمومية
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع  33هـ  2 /تقسيم  6999ش مجاويش الغردقه
 - 45المقدسى لدارة المطاعم و الغذية قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34754ورقم قيد
 154572فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات المتخصصة في المشروبات )فيماعدا
الكحولية( و المأكولت الشامية و التيك اواى ويجوز للشركة 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 .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة افتتاح
الفرع محل بالدور الرضي بالناصيه اليمني رقم  1بالعقار رقم  7975س بالهضبه العليا  -بشارع  9بالمقطم
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 - 46الفتح للتقنية الحديثة والستشارات المالية قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34635ورقم قيد
 160690فرعى عن أنشطة قانون  72لسنة  : 2017صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله
من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات ,
والتعليم التكنولوجي .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .إدخال البيانات على
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .أنشطة خارج قانون  72لسنة  : 2017تقديم الستشارات المالية والدارية (
فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .مع اللتزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم  15بلوك  2جمعيه امنحتب النزهه الجديدة -السلم القاهرة
 - 47ذا بوتيك هوتيل  THE BOUTIQUE HOTELقيدت فى  2022-06-05برقم ايداع 34776
ورقم قيد  161016فرعى عن إستئجار وتشغيل القرى السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية.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 البحر الحمر افتتاح الفرع فندق (مارينا برزدنت) داخل
مشروع المارينا السياحية  -السقاله  -الغردقه
 - 48كواليتى باك لصناعة الكرتون قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34764ورقم قيد 164315
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وطباعة وتغليف الكرتون بكافة انواعه وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون بجهة محافظة المنوفية قطعة ارض رقم ( - )83المنطقة الصناعية  -مجمع بولريس الزامل
 - 49أبو سريع عبد الحميد محمد متولى وشريكه قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34815ورقم قيد
 167879فرعى عن •أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه •:2017إقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى
ونشر وصقل الرخام والجرانيت• .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه •:2017مقاولت الرخام
والجرانيت•.تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار•.مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة منطقة شق الثعبان  -شارع شق الثعبان الرئيسي  -محل رقم  19بجوار معرض بورسعيد
للرخام  -طره
 - 50ليزر روم للعيادات التخصصية قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34878ورقم قيد 179316
فرعى عن اقامة وتشغيل عيادات متخصصة فى التجميل وازالة الشعر بالليزر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم  1بالدور الول مول
الماظه افينيو  -بالسور الخارجي لقاعدة الماظه الجويه بجوار مستشفي مصر للطيران مصر الجديده
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 - 51ليزر روم للعيادات التخصصية قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34891ورقم قيد 179316
فرعى عن اقامة وتشغيل عيادات متخصصة فى التجميل وازالة الشعر بالليزر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك 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 بالوحدة رقم  C6-E7الدور
السادس بمشروع اركان تاون علي القطعه رقم ( ) 32 - 31 - 29بمحور الكريز ووتر
 - 52شومه للتجاره و الصناعة والتعمير قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34715ورقم قيد
 180870فرعى عن تعديل غرض الشركه ليصبح  /اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية •
التوكيلت
التوريدات العمومية •
المقاولت العامة • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا •
التجارية • الوساطة التجارية استصلح و استزراع الراضي البور او الصحراويه  -النتاج الحيواني والداجني
بجهة محافظة البحر الحمر الوحده رقم  - 155مجمع الصناعات الصغيره و المتوسطه
 - 53الفراعنه للمفروشات والحراير قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  34722ورقم قيد 182490
فرعى عن -الستيراد و التصدير 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 - .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
النسيج -تجارة القمشة والخيوط والحراير و المفروشات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع ناحية كفر هلل تنفصل عن
الطريق المرصوف بركة السبع
 - 54الشركه الولى للخدمات الغذائية  -مصر  ) first food sservices egept LLCقيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35160ورقم قيد  21194فرعى عن استثمار وتشغيل المطاعم والمقاهى
لحسابها الخاص واعدا وبيع وجبات الطعام بما فى ذلك الوجبات السريعه والمعجنات والحلويات والكعك وعصير
الفواكه الطازجة واللحوم والطيور الداجنة والبيض والسمك والخضار والفاكهة ومشتقات المنتجات الحيوانية
والخضار وكافة الغذية وتقديم الخدمات المرتبطة بالستجمام والترفيهيه وتلك ذات الصلة بها و خدمات النقل
والتخزين والتبريد المتعلقة بها وكافة النشطة الخرى المتصلة بالغراض السابقة الذكر او المكملة لها يجوز
للشركة فى مجرى القيام بتنفيذ اغراضها ان تكتب او تملك او تجوز او ب خ لف ذلك ان تتصرف بالمعدات و
السيارات او العقارات والمرافق حسبما يكون ضروريا لتحقيق اغراضها الرئيسية او يوصل اليها مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة بجهة محافظة
القاهرة محلت ارقام  4 ,5 ,6بالعقار رقم  100نموذج  19المقامة على قطعة الرض رقم  9من المربع 528
تقسيم مصر الجديدة  5 ,3شارع خفاجة رقم  5عوائد شارع شهاب الدين خفاجة
 - 55الشركه الولى للخدمات الغذائية  -مصر  ) first food sservices egept LLCقيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  35174ورقم قيد  21194فرعى عن استثمار وتشغيل المطاعم والمقاهى
لحسابها الخاص واعدا وبيع وجبات الطعام بما فى ذلك الوجبات السريعه والمعجنات والحلويات والكعك وعصير
الفواكه الطازجة واللحوم والطيور الداجنة والبيض والسمك والخضار والفاكهة ومشتقات المنتجات الحيوانية
والخضار وكافة الغذية وتقديم الخدمات المرتبطة بالستجمام والترفيهيه وتلك ذات الصلة بها و خدمات النقل
والتخزين والتبريد المتعلقة بها وكافة النشطة الخرى المتصلة بالغراض السابقة الذكر او المكملة لها يجوز
للشركة فى مجرى القيام بتنفيذ اغراضها ان تكتب او تملك او تجوز او ب خ لف ذلك ان تتصرف بالمعدات و
السيارات او العقارات والمرافق حسبما يكون ضروريا لتحقيق اغراضها الرئيسية او يوصل اليها مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة بجهة محافظة
القاهرة قطعة رقم  335د الهضبة العليا  -المقطم
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 - 56محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35226ورقم قيد
 53202فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة الغربية سمنود  -طريق
المحلة المنصورة الكيلو - 9
 - 57محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35261ورقم قيد
 53202فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة الغربية سمنود  -طريق
سمنود المنصورة مدخل قرية كفر حسان
 - 58السفير وهاللو قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35277ورقم قيد  64821فرعى عن 1
تجارة الملبس الجاهزة بالجملة و القطاعى
 2الستيراد و التصدير
 3التوريدات العمومية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  49شارع شبرا  -محل رقم  8و يحمل  2امام شعبان
 - 59السفير وهاللو قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35282ورقم قيد  64821فرعى عن 1
تجارة الملبس الجاهزة بالجملة و القطاعى
 2الستيراد و التصدير
 3التوريدات العمومية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  49شارع شبرا محل رقم  7و يحمل  2امام شعبان
 - 60شركة مازن للمنشات المعدنية قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35066ورقم قيد 76118
فرعى عن تصنيع المشغولت المعدنية والجمالونات بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في  5طريق
النصر  -مدينة نصر
 - 61اجرو تريد للستيراد و التصدير (ش.ذ.م.م) قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35106ورقم قيد
 83718فرعى عن غرض الشركة هو  1الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية و خاصة استيراد البذور
و السمدة و المبيدات و اللت و المعدات الزراعية و المستلزمات الزراعية  2التجاره العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا و خاصة تجارة البذور و السمدة و المبيدات و اللت و المعدات الزراعية و المستلزمات
الزراعية  3.التوريدات العمومية  4التخليص الجمركي 5ـ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر6.ـ
تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم
7ـ تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربية رقم  356لسنه  2008تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه
1981في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاوله
غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام
القوانيين المنظمه لهذا الغرض .مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدار التراخيص
اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز
لها أن تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه بجهة
محافظة القليوبية العقار رقم  20شارع محمود المليجى  -الحى التاسع  -العبور
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 - 62كى تى كى لصناعة الملبس  KTKقيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35156ورقم قيد
 107656فرعى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز الملبس و الطباعة على الملبس بكافة أنواعها.
التصدير.
مع التزام الشركة 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 .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع الكائن في قطعه رقم  8بلوك  13001المنطقه الصناعية
الولي  -العبور
 - 63فيترين لصناعه الملبس قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  34986ورقم قيد 110331
فرعى عن غرض الشركة  -اقامه وتشغيل مصنع لصناعه الملبس الجاهزه  .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 ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  1بالعقار رقم  98شارع خلوصي  -قسم
الساحل  -شبرا
 - 64فيترين لصناعه الملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  34988ورقم قيد 110331
فرعى عن غرض الشركة  -اقامه وتشغيل مصنع لصناعه الملبس الجاهزه  .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 ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  2بالدور الرضي  -بالعقار رقم - 12
شارع بطرس غالي  -مصر الجديدة
 - 65فيترين لصناعه الملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  34990ورقم قيد 110331
فرعى عن غرض الشركة  -اقامه وتشغيل مصنع لصناعه الملبس الجاهزه  .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 ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم  1بالعقار رقم ( 94أ) شارع خلوصي -
قسم الساحل  -شبرا
 - 66فيترين لصناعه الملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  34992ورقم قيد 110331
فرعى عن غرض الشركة  -اقامه وتشغيل مصنع لصناعه الملبس الجاهزه  .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 ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  1مكرر  -الدور الرضي  -بالعقار رقم 1
 شارع ابراهيم اللقاني  -مصر الجديدة - 67فيترين لصناعه الملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  34994ورقم قيد 110331
فرعى عن غرض الشركة  -اقامه وتشغيل مصنع لصناعه الملبس الجاهزه  .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 ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  9بالعقار رقم  - 13شارع نصوح  -سليم
الول  -قسم الزيتون
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 - 68الشنب لمواد البناء قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35287ورقم قيد  114854فرعى عن
غرض الشركة  :تجارة التجزئة والجملة لحديد التسليح والسمنت ومواد البناء وتجارة البلط بكافة أنواعها
واشكالها .إقامة وتشغيل المراكز التجارية . .إقامة وتشغيل معارض لمواد البناء بكافة أنواعها أنواعها بشرط
الحصول التراخيص لكل معرض على حده  .وتلتزم الشركة بإقرار حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط
على حدة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
أعمال شبيه 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 طبقارلحكام القانون ولئحته التنفذية  . .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الدور الرضي بالعقار رقم  7الحي الثاني المنطقة  - 2التجمع الخامس
 - 69وبروتونيتي للتجارة  OPPORTUNITYقيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  34997ورقم قيد
 162974فرعى عن بيع وتوزيع وصيانة الجهزة الكهربائية واجهزة الهواتف المحمولة ومستلزماتها ادارة
وتملك وتشغيل المحلت التجارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع (
المحليين التجاريين) ارقام (9و )10الكائن بالدور الرضي بالعقار  24بشارع  23يوليو العمومي (شارع البحر)
و لهما بابان و يقعا يمين العمارة رقم  1قسم ثان المحلة
 - 70اوفردوز كوفي للمطاعم والكافيهات  Overdose Coffeeقيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 34983ورقم قيد  174304فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع (
مطعم ريشانار) الكائن في محل رقم  60بالدور الرضي  -السوق الشرقي  -مدينة الرحاب
 - 71اركوتك ايجيبت لصناعة التندات  Archotek Egyptقيدت فى  2022-06-06برقم ايداع 35055
ورقم قيد  178762فرعى عن -أنشطة قانون - -:72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التندات من القماش
واللومنيوم والخشب والزجاج وتصنيع البواب والشبابيك المصنوعة من اللومنيوم والحديد -تجارة الجملة
والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربيه رقم  356لسنه -2008أنشطة خارج قانون - -:72التوريدات العمومية -التصدير-تلتزم الشركة بأفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة
محافظة القليوبية مصنع لصناعة التندات بالعقار رقم 3أ  -بلوك  - 27004المنطقة الصناعية ب  -ج  -العبور
 - 72قيدز ايجيبت لدارة المطاعم  Feeds Egyptقيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35319ورقم
قيد  181430فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات (
عدا الكحولية) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي  -ادارة وحدات الطعام المتنقلة يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة محل رقم ()13
بالدور الرضى بمنطقة البوكس بارك بمول وان جولدن سكوير  -بمشروع نادى رويال (كود  - )23نادى القاهرة
الجديدة  -المتداد الشرقى للمستثمرين
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 - 73اوتو جو لتجارة السيارات قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35298ورقم قيد 188101
التوكيلت التجاريه
تجارة وبيع وشراء السيارات " البيع بالعمولة فيما هو مسموح به قانونا "
فرعى عن "
 :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
التوريدات
توريد قطع غيار السيارات "
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض " .
العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة الوحدة  1و  2و  - 3شارع احمد عرابي
والرشيد  -المهندسين
 - 74اوتو جو لتجارة السيارات قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  35298ورقم قيد 188101
التوكيلت التجاريه
تجارة وبيع وشراء السيارات " البيع بالعمولة فيما هو مسموح به قانونا "
فرعى عن "
 :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
التوريدات
توريد قطع غيار السيارات "
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض " .
العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة 0
 - 75رويال للتامين ش.م.م قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35417ورقم قيد  7457فرعى عن
مزاولة عمليات تامينات الممتلكات المستويات فى فروع التامين الناتجة التامين ضد اخطار الحريق و التامينات
التى تلحق به عادة التامين ضد اخطار النقل البرى و النهرى و البحرى الجوى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها
التامين على اجسام السفن التى و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على اجسام الطائرات التى
و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على السيارات و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين
الهندسى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها تامينات البترول و التامين ضد اخطار الحوادث المتنوعة و المسؤليات
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة بجهة محافظة القاهرة شقة رقم (  ) 5بالدور الخامس فوق الرضى والبدروم بالعقار رقم ( )183شارع
 26يوليو  -الزمالك  -قصر النيل
 - 76رويال للتامين ش.م.م قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35454ورقم قيد  7457فرعى عن
مزاولة عمليات تامينات الممتلكات المستويات فى فروع التامين الناتجة التامين ضد اخطار الحريق و التامينات
التى تلحق به عادة التامين ضد اخطار النقل البرى و النهرى و البحرى الجوى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها
التامين على اجسام السفن التى و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على اجسام الطائرات التى
و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على السيارات و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين
الهندسى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها تامينات البترول و التامين ضد اخطار الحوادث المتنوعة و المسؤليات
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة بجهة محافظة دمياط المكتب الدارى رقم (  ) 22بالقطعة رقم (  ) 11بلوك رقم (  ) 1التابعة لجهاز
دمياط الجديدة
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 - 77أر أى زد جروب للتجارة قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35621ورقم قيد  82968فرعى
عن غرض هذه الشركة هو  :التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا و على الخص تجارة الدوات و
الجهزة المنزلية و أجهزة التليفزيون و الفيديو و أجهزة الراديو و لوازمها و لعب الطفال و أجهزة التكييف و
الساعات و أجهزة التليفون و مستلزماتها و أجهزة الكمبيوتر و لوازمها و مكوناتها و يكون البيع نقدا أو بالجل (
التقسيط) و تقديم خدمة التمويل الستهلكى مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط
إستصدار الراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع الكائن بالمحلت التي تقع بالدور الرضي و دور الميزان و
الدور الثاني بالعقار رقم  81شارع  15مايو  -شبرا الخيمة
 - 78عقاربيديا  Aqarbediaقيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35501ورقم قيد 145346
فرعى عن الستثمار والتسويق العقارى  .التسويق اللكتروني عبر النترنت التجارة اللكترونية عبر النترنت
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية(بشرط استصدار التراخيص اللزمة
لكل معرض على حدة) .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية شراء وبيع وتاجير وامتلك
الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها
واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها
لحسابها او لحساب الغير تجهيز الراضى بمرافق البنيه الساسيه(مياه /صرف صحى  /كهرباء  /تليفونات /
طرق) واستغللها بالتمليك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين انشطة البناء للسكان العائلي والداري
والتجاري والسكان الذي تؤجر وحداتهبالكامل خالية لغراض السكن غير الداري اعداد التصميمات الهندسية
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة الشراف على تنفيذ المشروعات استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة . 2008يجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع كلود نيت مول
الدور الرضي الكائن بمحور محمد نجيب قسم القاهرة الجديدة
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 - 79اركا للديكور قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35459ورقم قيد  147805فرعى عن
تجارة وتوزيع وتوريد وتركيب الثاث المكتبي وكافة العمال الخشبية والمعدنية وفرش المكاتب والمراكز
التعليمية والمدارس
التوكيلت 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.
التسويق فيما هو مسموح به قانونا
القيام بأعمال الديكورات والتشطيبات الداخلية
التوريدات العمومية
التصنيع لدى الغير للثاث
اعداد التصميمات الهندسية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه لقم  1بالدور الول فوق الرضي و البدروم بالعقار
رقم  25شارع مصطفي النحاس
 - 80مصر اسيستنس لخدمة السيارات  Masr Assistanceقيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 35633ورقم قيد  152927فرعى عن غرض الشركة  :تقديم خدمات النقاذ السريع للسيارات وجميع
انواع المركبات اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات واجراء الفحص الفني للسيارات التوريدات
العمومية وبالخص توريد مستلزمات السيارات وتوريد شنطة السعافات الولية والمثلث العاكس والقمع البلستيك
وخوذة غطاء الراس للدراجات البخارية والفيست الصديري الفسفوري التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا ادارة برامج الرعاية الصحية (فيما عدا التأمين الطبي والوساطة في التأمين) فحص وصيانه واختبار
ومعايره وتركيب وصيانه طفايات الحريق ومستلزمات المن الصناعى والدفاع المدنى مع مراعاة قرار وزير
الدفاع ولنتاج الحربي رقم  64لسنة  2003الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم  7لسنة
 2017بشان سجل المستوردين والقانون رقم  118لسنة  1975بشان سجل المصدرين .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 القوانين  .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه رقم  92/134ميت حلفا  -قليوب
 - 81الغذية المبتكرة مصر (انوفيتف فوودز ايجيبت )  Innovative Foods Egypt 1قيدت فى
إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة
 2022-06-07برقم ايداع  35725ورقم قيد  172403فرعى عن
إستغلل العلمات التجارية (
و الكافتريات .تجارة وتوزيع وتوريد الطعمة والمشروبات فيما عدا الكحولية.
تجارة الجملة
إقامة وتشغيل مخبز لنتاج المعجنات والمخبوزات و الحلويات بكافة أنواعها.
الفرانشايز).
والتجزئة للمواد الغذائية  .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 افتتاح فرع 106 :
شارع عمر بن الخطاب  -الدور الرضي
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 - 82ويند جروب للتجارة والصناعة قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35603ورقم قيد 181018
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لطباعة القمشة والمفروشات والخشاب وورق الحائط .التجارة العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل (جاليري) بالعقار رقم  76شارع ابو بكر الصديق  -ميدان سفير
 النزهه - 83سوبر بى لتصنيع القفازات قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35726ورقم قيد 188196
فرعى عن مصنع لتصنيع القفازات 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 عقار رقم  132ش الحى  16قسم المجاورة  2مدينة
الشيخ زايد -
 - 84سوبر بى لتصنيع القفازات قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  35726ورقم قيد 188196
فرعى عن مصنع لتصنيع القفازات 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 المنوفية 0
 - 85رويال هاوس للتجاره ش0م0م قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35996ورقم قيد 5611
فرعى عن غرض الشركة تجارة الموادالغذائيهوالتصديروالتوكيلتالتجارية وتجارة كافة مستلزمات البيت  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط ستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.
ويجوزللشركةان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة
أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :المحل
التجارى بالدور الول ( البدروم علوى ) بالمول التجارى المتكامل (  )Terrace-bمنطقة توسعات الحى الثالث
شرق
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 - 86المل لتصنيع وتجميع السيارات قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35991ورقم قيد 27288
فرعى عن غرض الشركة اقامه وتشغيل مصانع لتصنيع وتجميع السيارات ووسائل النقل والنتقال بجميع
أنواعها وموديلتها وبناء هياكل التوبيسات والحافلت بجميع انواعها وطرازتها والمواتير الخاصه بها وقطع
غيارها وصيانه منتجات الشركه وأعمال النقاذ ( ونش انقاذ ) بمراكز الخدمه وللشركه الحق فى تصنيع وبيع كافه
منتجات الشركه من السيارات وبيع كافه أجزاء الصناعات المغذيه للسيارات سواء لمنتجات الشركه أو للغير
وبصفه عامه لكافه وسائل النقل والنتقال وذلك بمصنع الشركه بالعاشر من رمضان وما يستتبعه ذلك من تصنيع
وتجميع ما يلى  1:تصنيع مجموعات التعليق ( الماميه والخلفيه ) لكافه وسائل النقل والنتقال 2تصنيع الضفائر
تصنيع أطقم فرش
الكهربائيه لكافه وسائل النقل والنتقال  3تصنيع أطقم الكراسى لكافه وسائل النقل والنتقال 4
ابواب السيارات لكافه وسائل النقل والنتقال  5تصنيع أطقم شماسات السيارات لكافه وسائل النقل والنتقال
 6تصنيع أطقم مخادع أبواب السيارات لكافه وسائل النقل والنتقال  7تصنيع بطانه داخليه لسقف السيارات لكافه
وسائل النقل والنتقال 8تصنيع الرف الخلفى للسيارات لكافه وسائل النقل والنتقال  9تصنيع فرش الشنطه
للسيارات لكافه وسائل النقل والنتقال 10تصنيع أرضيه السيارات لكافه وسائل النقل والنتقال 11تصنيع أطقم
عوازل السيارات لكافه وسائل النقل والنتقال  12تصنيع وتجميع سيارات ركوب ماركه – BYD F3 AT
 GLI&GI 13تصنيع وتجميع سيارات ميكروباص ماركه  KING LONGبمصنع الشركه بالعاشر من
رمضان كتشغيل للغير  14.تصنيع وتجميع سيارات ميكروباص ماركه  HI STARبمصنع الشركه بالعاشر
من رمضان كتشغيل للغير  .وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة
القاهرة تعديل الفرع  4شارع معمل الصابون  -الزاوية الحمراء  -قسم الشرابية
 - 87كواليتى تريد قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35874ورقم قيد  71734فرعى عن غرض
الشركة هو  :التوكيلت التجارية الستيراد والتصدير التوريدات العمومية التجارة العامة فى كل ما هو
مسموح به قانونا شراء وبيع وتوزيع المهمات والجهزة المكتبية النقل البرى للبضائع والطرود الشحن (
البرى البحرى الجوى ) للبضائع تصوير المستندات لحساب الشركة وللغير القيام بكافة النشطة الخاصة
بالمقاولت والتشطيبات واعمال الديكور ومقاولت العمال المتكاملة  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار ال تراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تك ون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في /14و 3/شارع حسن
نصار  -السلكي البساتين
 - 88مودرن فور ويب لتقنية المعلومات و التجارة اللكترونية قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 35781ورقم قيد  92549فرعى عن نفس غرض الشركه الرئيسي بجهة محافظة الغربية تعديل الفرع
يشارع شكري القوتلي عقار رقم  1امام البنك الهلي مدينة المحله الكبري
 - 102فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36427ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (BSB )2127-2126
 - 103فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36430ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (WOMEN SECRET )2190-2185
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 - 89جيزه مصر للنقل و التوزيع قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35774ورقم قيد 101371
فرعى عن غرض الشركه  :تركيب وتوريد كافة انواع الكابلت الكهربائية والتليفونية وملحقاتها وكذلك السلك
المعزولة بالورنيش واسلك المحولت المعزولة بالورق او الورنيش ذات القطاع الدائرى او المستطيل واسلك
وكابلت القوى المستخدمة فى توصيلت المنازل والمصانع وكابلت الكنترول وكابلت المعلومات وجميع انواع
السلك والكابلت الكهربائية الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية و مقاولتها النقل البرى والبحرى للبضائع .
التجارة العامة والتوزيع والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية تقديم الستشارات
الهندسية المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة و مقاولت المباني اعمال استصلح الراضي مقاولت
العمال الكهروميكانيكيه والليكترونيه وشبكات التصال واعمال محطات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية الجديدة
والمتجددة بما فى ذلك انشاء محطات الطاقة الشمسية والعمال اللكتروميكانيكية للمنشأت والمصانع والمباني
والمرافق العامه مقاولت أعمال شبكات التيار الخفيف مقاولت أعمال محطات انتاج وتوزيع الطاقه الكهربائيه
والمائيه والغازيه والديزل
اعمال محطات و شبكات الغاز والوقود ومحطات و شبكات المياه و الصرف الصحي اعمال صيانه وتشغيل
محطات القوي الكهربائيه والخطوط و المحولت تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم
 121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترط 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 بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع الوحدة الصناعية رقم  158مجمع الصناعات الصغيرة و المتوسطة
بالمنطقه الصناعية المطورين  -بمدينة السادات
 - 90يوني كول للتجارة والتوزيع  Uni Coolقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35832ورقم قيد
 126970فرعى عن تجارة وتوزيع وتوريد اجهزة التكييف والتبريد والجهزة الكهربائية
اقامة وتشغيل مراكزصيانة الجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد
اقامة وتشغيل منافذ بيع لبيع الجهزة الكهربائية واجهزة التكييف والتبريد
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة قطعة  1049بلوك 26
 - 104فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36436ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (DESIGUAL )2141
 - 105فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36439ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (PROMOD )2137
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 - 106فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36441ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (MARINA RINALDY )2136
 - 91بلتينيم سيرفيس  Platinum servicesقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  36009ورقم قيد
 137748فرعى عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
اقامة وتشغيل مركز اتصالت لتقديم خدمات الكول سنتر
تقديم الستشارات الدارية والفنية ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة
زيادةرأس 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 ) .
ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية
التوريدات العمومية
 1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و
مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب
عليها .
 4إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
 5إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .
 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه بالدور الخامس 55ش  200تنظيم  76/ 74تقسيم دجله -
المعادي
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 36013ورقم قيد

 - 92بلتينيم سيرفيس  Platinum servicesقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 137748فرعى عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
اقامة وتشغيل مركز اتصالت لتقديم خدمات الكول سنتر
تقديم الستشارات الدارية والفنية ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة
زيادةرأس 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 ) .
ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية
التوريدات العمومية
 1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و
مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .
 2أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 3أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب
عليها .
 4إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات .
 5إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .
 6أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
 7إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه بالدور الرابع  55 -ش  200تنظيم  76/ 74تقسيم  -دجله -
المعادي
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 - 93جنان للنابيب وأنظمة الرى قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  36061ورقم قيد 146080
فرعى عن نشاط داخل قانون  72لسنه  :2017إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع انابيب البولى اثيلين النتاج
الحيواني والداجني والسمكي ومنه:
تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .تربية
الخيول .المزارع السمكية الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.
أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات
وتصنيعها والترويج لها .إنتاج المعدات وخطوط النتاج .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات
الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع
إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية
للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .التسويق والترويج
لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .إنشاء مباني
مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة  2008تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة .نشاط خارج قانون  72لسنه  :2017المقاولت العامه توريد و تركيب انابيب
وانظمه الرى مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز
للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :الورشة الكائنه فى القطعة
 400تقسيم الجمالية  6 -ش مصنع الحرير  -المنطقة الصناعية بالدراسة
 - 94ايجبشن ايمرت للتجارة والتوريدات ـ EGYPTIAN EMART FOR TRADE AND
 SUPPLIESقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35878ورقم قيد  158371فرعى عن غرض
الشركة التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجاره وتوزيع المواد الغذائيه بكافه
انواعها التوريدات العموميه
استغلل العلمات التجاريه ( الفرانشيز ) بيع و تجاره وتوزيع جمله و تجزءه المواد الغذائيه والدوات
الكهربائيه والدوات المنزليه والثاث المنزلي والتوكيلت التجاريه اداره وتشغيل محلت السوبر ماركت (
البقاله ) ومنافذ بيع المواد الغذائيه اداره وتشغيل المطاعم و الكافتريات وتقديم المأكولت السريعه اقامه وتنظيم
المعارض والمؤتمرات الخاصه بالنشطه التجاريه واقامه معارض تسويق المنتجات الغذائيه والسلع والدوات
المنزليه بشرط استصدار كل ترخيص علي حده .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان 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 بجهة محافظة القاهرة 76
ش الشريكات  -الشرابية
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 - 95كريم احمد على قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35771ورقم قيد  162755فرعى عن
انشطه قانون  :72إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف مستحضرات التجميل الكيماوئية و الطبيعية و
أدوات التجميل و الصابون و صابون التواليت و صابون المكرونة و الصابون السائل و المنظفات الصناعية
السائلة و المنظفات المنزلية بودرة و سائلة و مواد تلميع متنوعه و المنظفات و مستحضرات التنظيف و التلميع و
العطور و البخور و المنتجات العطرية و الفواحات تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  .2008انشطه
خارج قانون  :72توزيع و تسويق منتجات و مستحضرات وأدوات التجميل و الصابون و المنظفات و
مستحضرات التنظيف و التلميع و العطور التصنيع لدى الغير تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصنع بالقطعه رقم
 20بالمشروع المريكي  -حلوان امام شارع الترام
 - 96عمرو جمال احمد قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  35766ورقم قيد  162804فرعى عن
انشطة داخل قانون الستثمار  :72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات ومستحضرات وأدوات
التجميل والصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور والبخور والمنتجات العطرية والفواحات
ومستحضرات التجميل الكيميائية ومستحضرات التجميل الطبيعية وصابون التواليت والصابون السائل والمنظفات
الصناعية السائلة والمنظفات المنزلية بودرة وسائلة ومواد التلميع المتنوعة .تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديده انشطة خارج قانون الستشمار  :72التصنيع لدى الغير مع افراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصنع
بالقطعه رقم  19بالمشروع المريكي حلوان امام شارع الترام
 - 97وايت ايجل للستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  36018ورقم قيد 188273
فرعى عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 2008تجاره الجمله والتجزئه 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  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008استصلح 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 2007
ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008التصالت وخدمات النترنت المقاولت العامة
والمتخصصة التسويق اللكتروني عبر النترنت التوريدات العمومية ادارة الصيدليات  .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة وملكز 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 الواردة بذات القانون .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمألها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة مكتب  - 209الحي الثاني  -رنا مول -
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 - 98وايت ايجل للستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  36018ورقم قيد 188273
فرعى عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 2008تجاره الجمله والتجزئه 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  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008استصلح 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 2007
ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008التصالت وخدمات النترنت المقاولت العامة
والمتخصصة التسويق اللكتروني عبر النترنت التوريدات العمومية ادارة الصيدليات  .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة وملكز 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 الواردة بذات القانون .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمألها 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 فيل رقم  351حى النرجس  -المنطقة  - 1التجمع الخامس
 - 99عطر جى قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  36127ورقم قيد  188283فرعى 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 القاهرة
مساحة 9م بالعقار التجاري الترفيهى باسم  THE CORNERالمنشا على منطقتى الخدمات ا و ب قطعة رقم 4
المستثمرين الشمالية التجمع الول امام بوابة  6الرحاب
 - 100عطر جى قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  36127ورقم قيد  188283فرعى 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 القاهرة
0
 - 101فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36423ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم BCBG 2155

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

Page 400 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 107فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36444ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (SEQUE )1040
 - 108فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36447ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح فرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (MENBUR )2120-2125
 - 109فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36454ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (BE BE )2135
 - 110فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36459ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (GERRYWEBER )2133-2132
 - 111شركة حجى اند حجى  HEGGY & HEGGYقيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36403
ورقم قيد  51931فرعى عن غرض الشركة تجارة الملبس والكسسوارات والمشغولت الذهبية والفضية
الستيراد والتصدير التوكيلت التجارية التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية تملك
وإدارة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتـقديـم جميع أنواع
المأكولت والتيك أواي  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أوالخارج  .كما يجوز
لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة
محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة رقم ( )1-123كايرو فستيفال سيتى مول  -التجمع الخامس
 - 112شركة حجى اند حجى  HEGGY & HEGGYقيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36406
ورقم قيد  51931فرعى عن غرض الشركة تجارة الملبس والكسسوارات والمشغولت الذهبية والفضية
الستيراد والتصدير التوكيلت التجارية التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية تملك
وإدارة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتـقديـم جميع أنواع
المأكولت والتيك أواي  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أوالخارج  .كما يجوز
لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة
محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة ( )3060الدور الثالث المرحلة الثانية سيتى ستارز
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 - 113الشركة العربية لخدمات المطاعم (سيخ مشوى) (ش.م.م) قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36467ورقم قيد  86748فرعى عن غرض الشركة هو  :تشغيل وادارة القرى السياحية والفنادق (الثابتة)
والموتيلت والنشطة المكمله او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية  /تشغيل وادارة
المراكز التجارية  /اقامة وتشغيل المطاعم والكافيتريات الثابتة والنت كافيه لتقديم جميع انواع المشروبات ( عدا
الكحولية) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى /تشغيل وادارة الحفلت العامة  ,التسويق السياحى لحساب
الشركة او لحساب الغير /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية /استغلل العلمات التجارية ( الفرانشايز ) /
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية /ادارة الشواطىء  /تملك وايجار واستئجار
الجراجات واداراتها وتشغيلها لحساب الشركة او لحساب الغير /الدخول فى المناقصات والمزايدات مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 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 وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة مطعم
ملكيت بالوحدة رقم  f01-p02-01قطعه  33المستثمرين الشمالية  -التجمع الخامس ليله كومبوند
 - 114حجى للمطاعم H&COقيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36357ورقم قيد 100095
فرعى عن إدارة وتشغيل المطاعم السياحية .
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية
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 إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مص لحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع
 ) GF13( /فريا  -مول لنوفافيستا -جاردن  8شارع المشتل  -التجمع الول
 - 115كراب هاوس للغذية قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36411ورقم قيد  106254فرعى
عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم (الثابتة).
بيع وتوريد السماك واللحوم والدواجن.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع منطقه الفود كورت بالنادي الهلي بمدينة نصر
 - 131فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36729ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع Pronovias /وحدة رقم ( )2143المحل التجارى بالمبنى مول سيتى ستارز
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 - 132شركة برهان لتجارة وتعبئة المواد الغذائية قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36706ورقم قيد
 84494فرعى عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا و على الخص المواد الغذائية.
التصدير
تعبئة المواد الغذائية لدى الغير.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
م ادة ()3
مدة الشركة هى (خمسة و عشرون سنة) سنة تبدأ أعتبارا من تاريخ اكتسابها الشخصية العتبارية قابلة للطالة أو
التقصير بعد أتخاذ الجراءات اللزمة طبقا لحكام هذا العقد وأحكام قانون الشركات رقم  159لسنة 1981
ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة محل رقم (أ) عماره  - 173الشباب الجنوبي  -التجمع الول
 - 116ثروة لتأمينات الحياه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  36382ورقم قيد  122477فرعى
عن  1تأمينات الحياه بجميع انواعها :
و يقصد بها جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمنضده يتعلق بحياه الشخاص و يكون الغرض منها
دفع
أوضمان معاش يدفع له
او بلوغه سنامعينا
او مؤقتا
مبالغ بسبب وفاه شخص معين أو عجزه عجزا كليا أو جزئيا دائما
ايضا تأمينات الحياه التي ترتبط المزايا الخاصةبها
او للمستفيدين منه مدى الحياه او خلل فتره محدده كما تشمل
باستثمارات في اوراق مالية.
 2تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الجل:
ويقصد بها جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها عن سنة والتي يكون فيه ا الخطر المؤمنضده بالشخص و ناتجا
عن
حادث ويترتب عليه الوفاه او العجز
 3تأمينات العلج الطبي طويلة الجل:
و يقصد بها جميع عمليات التأمين التي تزيد مدتها عن سنة ويكون الغرض منهاصرف مزايا نقدية للشخاص
المؤمن
عليهم في حالت العجز الناتج عن المرض وكذا تغطيةتكاليف العلج الطبي.
 4عمليات تكوين الموال:
ويقصد بها جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين راس مال يصرف في تاريخ محدد مقابل قسط او اقساط
دورية
دون ان يرتبط ذلك باحتمالت الحياه او الوفاه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي و جه 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 الغربية افتتاح الفرع  /الدور الول  -برج الستاذ  -شارع الجيش
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 36173ورقم قيد

 - 117صحارى لدارة المشروعات المتوسطه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 124400فرعى عن الشراف على تنفيذ المشروعات
اعداد التصميمات الهندسية
ادارة المشروعات الصغيره والمتوسطه عدا الدارة الفندقية
اعداد دراسات الجدوى للمشروعات
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) و تقديم جميع
أنواع
المأكولت و التيك اواى .
اقامة و تشغيل و ادارة مركزتجميل للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر)
إقامة وإدارة وتشغيل ميني ماركت
اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.
إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرا ت والحفلت العامةبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على
حده
انشاء وادارة وتشغيل المراكز التجارية
اقامة وادارة المستشفيات وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية.
اقامة و تشغيل و ادارة نادىصحى (جيمانيزيوم مساج سونا سبا )
إقامة القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطةبما ذكر من خدمية وترفيهية
ورياضية وتجارية وثقافية.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشر كات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  18أ شارع احمد حشمت  -الزمالك  -قصر النيل
 - 133شركة النيل الهندسية للمشروعات قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36726ورقم قيد
 109318فرعى عن اضافة نشاط  ( :عرض مصنفات سمعية و سمعية بصرية عن طريق الفلش ميمورى )
بجهة محافظة البحر الحمر تعديل الفرع شارع النصر  -قطعه رقم  4محلت الستاد بجوار بنك بي ان بي باربيا
 - 134دووبل للتوريدات العمومية قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36922ورقم قيد 127221
فرعى عن التوريدات العمومية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدنى
تجارة الثاث المعدني
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع ماهو بالدور الرضي مساحتها  430متر مربع داخل ارض ملك
مؤسسه المدرسة العبيدية
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 - 118ريليف للعمارة والديكور  RELIFE DECORقيدت فى  2022-06-09برقم ايداع 36164
ورقم قيد  147204فرعى عن غرض الشركة  :المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .مقاولت توريد
أنظمة المنازل الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية  .القيام بأعمال التشطيبات والديكور  .التصدير  .التجارة العامة
والتوزيع فيماهو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية  .إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم
 300لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لماورد بموافقة واجراءات الترخيص بها  .إعداد دراسات
الجدوى للمشروعات  .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  .تقديم الستشارات ( فيما
عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  .إعداد التصميمات الهندسية  .الشراف على تنفيذ
المشروعات .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج
في شركة اخرى أو معها أو ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع  141منطقه لصناعات الصغيرة (الورش) المنطقة الصناعيه شمال طريق القطامية  -العين
السخنه  -التجمع الخامس
 - 119فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36284ورقم قيد  170332فرعى عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا
الكحولية ) وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
الستيراد تجارة البن العروض والمنوعات الموسيقية والمصنفات السمعية والبصرية
التوريدات العمومية
عن طريق الدش والبروجيكتور(  ) dvd vcdتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل
المستوردين  ,ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  - 129/2 - 128/2بالدور الثاني (بمول
كايروفيستفال) شارع طه حسين  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -فاسكو مطعم و كافيه
 - 120فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36295ورقم قيد  170332فرعى عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا
الكحولية ) وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
الستيراد تجارة البن العروض والمنوعات الموسيقية والمصنفات السمعية والبصرية
التوريدات العمومية
عن طريق الدش والبروجيكتور(  ) dvd vcdتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل
المستوردين  ,ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم ( f1-16-17-18sبمول بوينت  - )90قطعه رقم
 36المستثمرين الجنوبية  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -فاسكو مطعم و كافيه
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 - 121فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36301ورقم قيد  170332فرعى عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا
الكحولية ) وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
الستيراد تجارة البن العروض والمنوعات الموسيقية والمصنفات السمعية والبصرية
التوريدات العمومية
عن طريق الدش والبروجيكتور(  ) dvd vcdتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل
المستوردين  ,ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  G C 10بالدور الرضي ( -بمول مدينتي) -
مدينتي  -القاهرة الجديدة  -فاسكو مطعم و كافيه
 - 122فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 36307ورقم قيد  170332فرعى عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا
الكحولية ) وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
الستيراد تجارة البن العروض والمنوعات الموسيقية والمصنفات السمعية والبصرية
التوريدات العمومية
عن طريق الدش والبروجيكتور(  ) dvd vcdتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل
المستوردين  ,ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع محل رقم  B G 01بالدور الرضي ( -بمول )Gate Way
 الرحاب التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -فاسكو مطعم و كافيه - 123شركة محمد احمد راشد عبداللطيف حمادى وشريكته (شركة راشد للصناعه ) قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36267ورقم قيد  188329فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشه
الغير منسوجه _ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه _ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الطبيه
_ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد البتروكيماويه _ اقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكاملة او
العامة وما تضمه من انشطه علجيه او طبيه بشرط ان تقدم  % 10بالمجان سنويا من عدد السره التى يتم شغلها
وذلك خلل مدة العفاء الضريبي _ انشاء او ادارة او تشغيل مدارس و معاهد التعليم الفنى _ التوريدات العموميه
_ الستيراد والتصدير  ,,,,نقل النفايات الطبية الخطره والغير خطره بجميع انواعها والتخلص منها  .مع التزام
الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بهذا القانون بجهة محافظة سوهاج المركز الرئيسى
للشركه  7 /ش خلف مستشفى راشد _ مدينه ناصر
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 - 124شركة محمد احمد راشد عبداللطيف حمادى وشريكته (شركة راشد للصناعه ) قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  36267ورقم قيد  188329فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشه
الغير منسوجه _ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه _ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الطبيه
_ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد البتروكيماويه _ اقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكاملة او
العامة وما تضمه من انشطه علجيه او طبيه بشرط ان تقدم  % 10بالمجان سنويا من عدد السره التى يتم شغلها
وذلك خلل مدة العفاء الضريبي _ انشاء او ادارة او تشغيل مدارس و معاهد التعليم الفنى _ التوريدات العموميه
_ الستيراد والتصدير  ,,,,نقل النفايات الطبية الخطره والغير خطره بجميع انواعها والتخلص منها  .مع التزام
الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بهذا القانون بجهة محافظة القاهرة الدور السادس
بعد الرضى المقامه على قطعه الرض رقم  7والكائنه بشارع امتداد السكه البيضاء متفرع من طريق النصر
بجوار مستشفى الصدر  -قسم ثان مدينة نصر
 - 125سلوي صبحي شاروبيم وشريكتيها قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36669ورقم قيد 6077
فرعى عن اقامه و تشغيل مصنع للتمويل و تقطيع و تصنيع الورق و الكرتون و المنتجات البلستيكيه و على
الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره النشاط بجهة محافظة القاهرة تعديل الفرع  10ش ابن
الصرفي  -مصر الجديدة
 - 126شركه المتحده للمشروبات والغذيه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36616ورقم قيد
 9517فرعى عن القيام بكافة اعمال المتاجره والتسويق والتوزيع والتوريد والبيع وتصنيع وتعبئه الغذيه
والمشروبات وامتلك وادارة المطاعم والكوفى شوب ومحلت المخبوزات والحلويات بجميع انواعها وتصدير
واستيراد اللت والمواد الخام اللزمه بغرض الشركه دون التجار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة
 16بلدور الرضى  Dمجموعه -86الرحاب  -جيت واى مول  -التجمع الول
 - 127شركه المتحده للمشروبات والغذيه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36621ورقم قيد
 9517فرعى عن القيام بكافة اعمال المتاجره والتسويق والتوزيع والتوريد والبيع وتصنيع وتعبئه الغذيه
والمشروبات وامتلك وادارة المطاعم والكوفى شوب ومحلت المخبوزات والحلويات بجميع انواعها وتصدير
واستيراد اللت والمواد الخام اللزمه بغرض الشركه دون التجار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة
رقم  B3دور ارضى بمجطة تموين السيارات (  ) Fuel up watanyaخلف اكاديمية الشرطة  -محور
مصطفى كامل  -التجمع الول
 - 128شركه المتحده للمشروبات والغذيه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36627ورقم قيد
 9517فرعى عن القيام بكافة اعمال المتاجره والتسويق والتوزيع والتوريد والبيع وتصنيع وتعبئه الغذيه
والمشروبات وامتلك وادارة المطاعم والكوفى شوب ومحلت المخبوزات والحلويات بجميع انواعها وتصدير
واستيراد اللت والمواد الخام اللزمه بغرض الشركه دون التجار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة
رقم ( ) A3-A4دور ارضى دور علوى الكائنة بمحطة تموين السيارات  -خلف اكاديمية الشرطة محور مصطفى
كامل  -التجمع الول
 - 129فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36717ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  Karen Millen /وحدة رقم ( ) 2142المحل التجارى بالمبنى مول سيتى ستارز
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 - 130فاشون انترناشونال جروب قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36722ورقم قيد 12540
فرعى عن والستيراد لتصدير والتجار فى الملبس الجاهزه والكسسوارات ومواد و مستحضرات التجميل
والمعدات المميكنه والورقيه والثاث المكتبى والمنزلى جميع انواع المفروشات والعطور والساعات والهدايا
والحقائب والحذيه والمنتجات الجلديه ولعب الطفال وكل مايتعلق المطاعم والكافتيريات مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  Eden Park /وحدة رقم () 2144
 - 135زويا بيوتى لونج  Zoeya Beauty Loungeقيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36769
ورقم قيد  132410فرعى عن اقامة و تشغيل و ادارة مركزتجميل للعنايةبالبشرة و الشعر و الجسم والظافر(
بيوتى سنتر) يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة الدور الثالث قطعه رقم  348/3التجمع الخامس  -مركز المدينه  -القطاع التالت
 - 136حلب الشهباء للجزارة قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36797ورقم قيد  134678فرعى
عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجارة اللحوم .
التوريدات العمومية .
تصدير
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
الري
الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصاد ربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة
2008
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .
إدارة المطاعم .
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 القليوبية محل رقم - 18
بسور نادي العبور الرياضي و الجتماعي
 - 137شاورما الريم لدارة المطاعم قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36837ورقم قيد 147380
فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم
جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة المحل الكائن بالعقار  6شارع حافظ رمضان مدينه نصر  -القاهرة وتعيين السيد  /محمد عبد الحميد على
عبد المنعم  -مدير للفرع  -رقم قومى 27605130100415
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 - 138شاورما الريم لدارة المطاعم قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36867ورقم قيد 147380
فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم
جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
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
الدقهلية  1محطه وقود شل اوت ( ش الجيش  -امام استاد المنصوره  -المنصوره اول  -الدقهلية ) وتعيين السيد /
فتحى محمد محمد فتحى عبد العزيز مدير للفرع  -رقم قومى 29306010110913
 - 139ذودياك تكستايل  ZODIAC TEXTILEقيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36901ورقم قيد
 148591فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج وملبس تريكو وتصنيع الملبس الجاهزة.يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة كامل مسطح الدورين الرضي باللكامل و الدور الول بعد الرضي بالعقار رقم  90شارع عباس العقاد -
مدينه نصر المنطقه السادسه
 - 140سوق الميديكال قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36819ورقم قيد  151361فرعى عن
صناعةتكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطةصناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز
البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد
البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من
صوت وصورة وبيانات  .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  .أعمال التوصيف والتصميم
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  .أعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات إنشاء وإدارة مراكز التدريب
لعداد الباحثين ومراكزنقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .النشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة
وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني .التجارة اللكترونيه  .التسويق اللكترونى تسويق المستلزمات والجهزة الطبيه يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم  - 31شارع الرشيدي  -الدور الخامس  -السيدة زينب
 - 141كرد الدوليه قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36652ورقم قيد  158039فرعى عن
غرض الشركه هو :اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج  :المنتجات البلستيكيه بكافه اشكاله وانواعها
ومستلزماتها  .واكياس البلستيك  .ملونات البلستيك (ماستر باتش)  . Master batchانتاج أطباق اللمنيوم
فويل .انتاج الطباق والصحون والكاسات البلستيكية من مواد  PETو البولي بروبيلين (  )Polypropyleneو
البولي ستايرين  Polystyreneوبولي لكتيك اسيد  PLAوطباعتها .تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات
البلستيكيه بكافه اشكالها وانواعها بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده .التصدير  .وذلك دون الخلل
باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه .ويجوز
للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالقطعه رقم  41بالمنطقه الصناعية  800فدان مدينة بدر
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 - 142ام بى تريد ليميتد  M.B TRADE LIMITEDقيدت فى  2022-06-12برقم ايداع 36745
ورقم قيد  159737فرعى عن غرض الشركة  .انشطة قانون  :72اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و
تغليف المواد والمنتجات الغذائية  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد ومستلزمات التعبئة و التغليف  .تجارة
الجملة والتجزئة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم  356لسنة  . 2008انشطة خارج قانون  : 72التوريدات العمومية  .التوكيلت التجارية  .تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجارية  ,و ل ينشئ تاسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 1.2.3
مركز خدمات فرعي  3المنطقه الصناعية  -التجمع الثالث
 - 143اوتو برو  AUTO PROقيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36750ورقم قيد 160648
فرعى عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية الستيراد و التصدير و
التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .تجارة و توريد و توزيع السيارات و الوناوش و الدراجات النارية و البحرية و الرافعات و
اللنشات و اليخوت و قطع غيارهم إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات  .اقامة و تشغيل محطة
لتموين السيارات 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 محطه خدمه و تموين السيارات
وطنية زهراء المعادي 2
 - 144دريم ميكرز لتكنولوجيا المعلومات والنظم  dream makersش.م.م قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  36942ورقم قيد  162398فرعى عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات الليكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة
وبيانات إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الليكترونية أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات
بمختلف أنواعها إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها اعمال التوصيف والتصميم لشبكات
نقل وتداول البيانات إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات
القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها
إنشاء 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 إدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم السياحية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .بجهة محافظة القاهرة  28كورنيش النيل
المعادي  -ابراج سماء المعادي  -برج  2الدور 17
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 - 145ماران للدارة الفندقية قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36930ورقم قيد  162621فرعى
عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.مع مراعاه القرار الوزارى
رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /فيل  255شارع شمال الشويفات  -التجمع الخامس
 - 146اوه بريك  O BREAKقيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36739ورقم قيد 164616
فرعى عن •إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابته •.حق استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز) التجارة
العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع مستلزمات المطاعم والكافيهات•.
التوريدات العمومية •.التوكيلت التجاريه .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم
اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع وحدة رقم  F01-P03-07الدور الرضي
المرحلة الولي بمول  MAR.Vالكائن بقطعه  33المستثمرين الشمالية  -ليله كومبوند  -القاهرة الجديدة
 - 147شركه مجموعة أريان للصناعة و التجارة قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36608ورقم قيد
 178730فرعى عن أنشطة داخل قانون  -:72أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع وحدات المطابخ و المغاسل
الصناعية و اجهزه التبريد و التكييف والصناعات المعدنية والخشبية  -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و
المواد الدعائية و الطباعه عليها  -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللحوم و الطيور و السماك  -تجاره
الجملة و التجزئة للمواد الغذائية و اللبان و مشتقاتها و المعدات الطبية و الرياضية وأجهزة الحاسب اللى وقطع
غيار السيارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم بجميع أنحاء
الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  356لسنه  -.2008استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع -.استزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين
أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع
وليس الري بطريق الغمر- .تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين
أو اللحوم- .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم - .تربية الخيول - .أقامه المزارع السمكية -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.
أنشطة خارج قانون - -:72التوريدات العمومية  -تجهيز الهايبر ماركت و المطاعم و الكافتيريات و المخابز و
محلت الحلويات والكرفانات  -التسويق اللكتروني عبر النترنت  -إقامة محطات لخدمة وتموين وصيانة
السيارات وقطع غيار السيارات  -الستيراد والتصدير - .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 مع اللتزام
بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 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 افتتاح الفرع  /القطعة رقم  106من  1كدستر حوض خارج الزمام البحرى رقم
 53بناحية البركة ق  -48ارض اللواء عماد نصر  -المنطقة الصناعية -جسر السويس
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 - 148ايه ام ام جي للتسويق العقاري  A.M.M.Gقيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36918ورقم قيد
 187109فرعى عن  -1التسويق العقاري -2الستثمار العقاري  -3الدعايه والعلن -4تسويق وتوزيع
كروت الخصم المدفعه مسبقا ( ) save cardويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .مع مراعاه
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها
بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع شقه  6بلوك  41ش مصطفي النحاس  -المنطقه الثامنه
 - 149اكسبريس الوادى للنقل الجماعى قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36905ورقم قيد
 188445فرعى عن بناء على محضر جمعيه عمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  2016/3/6والمعتمدة من
الهيئة العامة للستثمار بتاريخ  2016/8/28تم تعديل غرض الشركة  1 /النقل الجماعى للركاب بين المحافظات
مع اللتزام بشروط وضوابط وزارة النقل مانحه اللتزام  2واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين
الحالتين ان تكون استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع الراضىمخصصة
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر (وذلك فى حدود
الف فدان )  3تربية جميع انواع ا لحيوانات سواء كان لك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم 4
تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او
اللحوم  5النقل البرى للبضائع مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة
ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  305لسنة  2007وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
بجهة محافظة الوادى الجديد الطريق العمومى  -قرية القصير  -مدينة الداخلة -
 - 150اكسبريس الوادى للنقل الجماعى قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  36905ورقم قيد
 188445فرعى عن بناء على محضر جمعيه عمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  2016/3/6والمعتمدة من
الهيئة العامة للستثمار بتاريخ  2016/8/28تم تعديل غرض الشركة  1 /النقل الجماعى للركاب بين المحافظات
مع اللتزام بشروط وضوابط وزارة النقل مانحه اللتزام  2واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين
الحالتين ان تكون استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع الراضىمخصصة
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر (وذلك فى حدود
الف فدان )  3تربية جميع انواع ا لحيوانات سواء كان لك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم 4
تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او
اللحوم  5النقل البرى للبضائع مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة
ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  305لسنة  2007وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركه(مكتب حجز)بمحطة نقل الركاب بميناء القاهره البرى-ارض الترجمان-
 - 151رويال للتامين ش.م.م قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37077ورقم قيد  7457فرعى
عن مزاولة عمليات تامينات الممتلكات المستويات فى فروع التامين الناتجة التامين ضد اخطار الحريق و التامينات
التى تلحق به عادة التامين ضد اخطار النقل البرى و النهرى و البحرى الجوى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها
التامين على اجسام السفن التى و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على اجسام الطائرات التى
و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على السيارات و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين
الهندسى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها تامينات البترول و التامين ضد اخطار الحوادث المتنوعة و المسؤليات
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة بجهة محافظة السويس المكتب الكائن بالدور الثانى علوى بالعقار رقم  316شارع الجيش  -برج
الجزيرة
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 - 152رويال للتامين ش.م.م قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37083ورقم قيد  7457فرعى
عن مزاولة عمليات تامينات الممتلكات المستويات فى فروع التامين الناتجة التامين ضد اخطار الحريق و التامينات
التى تلحق به عادة التامين ضد اخطار النقل البرى و النهرى و البحرى الجوى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها
التامين على اجسام السفن التى و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على اجسام الطائرات التى
و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على السيارات و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين
الهندسى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها تامينات البترول و التامين ضد اخطار الحوادث المتنوعة و المسؤليات
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة بجهة محافظة بورسعيد شقة  15 / 3 , 15 /1بالدور الول العلوى بالعقار رقم  15شارع عبدالمنعم -
شياخة الشرق  -قسم الشرق
 - 153كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37409ورقم قيد
 28370فرعى عن غرض الشركة  .مينى ماركت وبقالة لبيع وشراء جميع انواع المواد الغذائية وجميع انواع
المشروبات الساخنة والباردة والمثلجة ( فيما عدا الكحولية ) وبيع وشراء جميع انواع السجائر المستوردة وكل ما
يخص البقالة الجافة  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها
أن تندمج في الهيئات السالفة أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية بجهة محافظة القاهرة محل
رقم (  ) BG14الدور الرضي الكائن بالمبنى (  ) Bبالمركز التجارى  - Gate Wayبمشروع الرحاب
 - 154شركة سيكيور لمكافحة الفات و الحشرات قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37118ورقم قيد
 86321فرعى عن مكافحة الفات و الحشرات و سوس الخشب و توريد اجهزة و مصايد و مبيدات صديقة
للبيئة
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة البحر الحمر محل
تجاري  91 -شارع الذهبية  -قسم ثان الغردقة
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 - 155سلطانة القهوة قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37327ورقم قيد  95001فرعى عن
إقامة وتشغيل المطاعم والكافيتريات والكافي شوب (الثابتة) وتقديم وبيع وجبات الطعام بما في ذلك الوجبات
السريعة والمعجنات والحلويات والكعك وعصير الفواكه الطازجة واللحوم والطيور الداجنة والبيض والسمك
والخضار والفاكهة ومشتقات المنتجات الحيوانية والخضار وكافة الغذية.
النقل البري والبحري للبضائع.
إقامة وتشغيل المخازن لتخزين البضائع فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة.
تصنيع وتقطيع وتجهيز وتغليف وتعبئة وتصنيع الطيور واللحوم والدواجن الطازجة أو المجمدة أو المبردة
والبيض والسمك والخضار والفاكهة و مشتقات المنتجات الحيوانية والخضار لدى الغير.
النقل المبرد أو المجمد للبضائع ويشمل أعمال الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط.
تملك واستئجار وتأجير السيارات (فيما عدا النقل السياحي واللموزين).
توريد مستلزمات المطاعم.
الدعاية والعلن بكافة أنواعها للنفس وللغير.
بيع العصائر والمشروبات فيما عدا الكحولية عن طريق الماكينات المتطورة وتقديم خدمات الكاترينج.
امتلك واستغلل وتشغيل وادارة الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمحلت التجارية.
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.
مع مرا عاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة جزء من
حرم الطريق الدائري امام عمارات المعراج في مخرج بنزينه امارات مصر
 - 156كى أف جى لتصنيع المواد الغذائية  KFGقيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37264ورقم قيد
 129186فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومنتجات اللبان
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة المصنع الكائن فى القطعة رقم  - 19منطقة الصناعات الصغيرة  -شمال طريق
القطامية  -طريق العين السخنة  -التجمع الثالث
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 37059ورقم قيد 138832

 - 157ياوا للستيراد  YAWAقيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
فرعى عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  9شارع دولتيان  -الخلفاوي  -شبرا
 - 158ابن الشام للتصنيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37027ورقم قيد  151969فرعى
عن غرض الشركة  :اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات لتقديم كافة انواع الماكولت والمشروبات والتيك
اواى ,فيماعدا المطاعم العائمة  .تعبئة وتغليف المواد الغذائية  .شراء وبيع المواد الغذائية للغير  .تصنيع حلوى من
العجين وحلويات شرقية وغربية ووجبات جاهزة ومشروبات فيما عدا الكحولية وشوكول وحلوى جافة  .توريد
وتوزيع المواد الغذائية وادارة وتشغيل السوبر ماركت والهايبر ماركت وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن والسماك
ومشتقاتها  .التوريدات العمومية  .تجهيز الطعممة  .تصنيع وتعبئة وتغليف وتوريد اللحوم والسماك والمواد
الغذائية والبهارات وتوابل الطعمة  .تسويق وتوريد مواد التعبئة والتغليف  .التطوير العقارى .التسويق العقارى .
وذلك دون الخلل بأحكام االقوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة مطعم بالمحل رقم ( )158-157بالسوق التجارى -
الرحاب التجمع الول
 - 159ابن الشام للتصنيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37029ورقم قيد  151969فرعى
عن غرض الشركة  :اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات لتقديم كافة انواع الماكولت والمشروبات والتيك
اواى ,فيماعدا المطاعم العائمة  .تعبئة وتغليف المواد الغذائية  .شراء وبيع المواد الغذائية للغير  .تصنيع حلوى من
العجين وحلويات شرقية وغربية ووجبات جاهزة ومشروبات فيما عدا الكحولية وشوكول وحلوى جافة  .توريد
وتوزيع المواد الغذائية وادارة وتشغيل السوبر ماركت والهايبر ماركت وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن والسماك
ومشتقاتها  .التوريدات العمومية  .تجهيز الطعممة  .تصنيع وتعبئة وتغليف وتوريد اللحوم والسماك والمواد
الغذائية والبهارات وتوابل الطعمة  .تسويق وتوريد مواد التعبئة والتغليف  .التطوير العقارى .التسويق العقارى .
وذلك دون الخلل بأحكام االقوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة مطعم بالمحل رقم ( )159بالسوق التجارى -
الرحاب التجمع الول
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 - 160ابن الشام للتصنيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37032ورقم قيد  151969فرعى
عن غرض الشركة  :اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات لتقديم كافة انواع الماكولت والمشروبات والتيك
اواى ,فيماعدا المطاعم العائمة  .تعبئة وتغليف المواد الغذائية  .شراء وبيع المواد الغذائية للغير  .تصنيع حلوى من
العجين وحلويات شرقية وغربية ووجبات جاهزة ومشروبات فيما عدا الكحولية وشوكول وحلوى جافة  .توريد
وتوزيع المواد الغذائية وادارة وتشغيل السوبر ماركت والهايبر ماركت وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن والسماك
ومشتقاتها  .التوريدات العمومية  .تجهيز الطعممة  .تصنيع وتعبئة وتغليف وتوريد اللحوم والسماك والمواد
الغذائية والبهارات وتوابل الطعمة  .تسويق وتوريد مواد التعبئة والتغليف  .التطوير العقارى .التسويق العقارى .
وذلك دون الخلل بأحكام االقوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة مطعم بالمحل رقم ( )162 -161بالسوق التجارى
 الرحاب التجمع الول - 161الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37280ورقم
قيد  157106فرعى عن التمويل متناهي 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  .بجهة محافظة المنوفية بتقاطع شارع ابراهيم الطورى مع شارع الجيش
 - 162الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37284ورقم
قيد  157106فرعى عن التمويل متناهي 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  .بجهة محافظة المنوفية شارع الجلء مع شارع السعادة بجوار البنك الهلى
 - 163الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  37287ورقم
قيد  157106فرعى عن التمويل متناهي 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  .بجهة محافظة المنوفية شارع طلعت حرب
 - 164شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37509ورقم قيد
 10889فرعى عن اضافه نشاط المبيعات بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم ()A N 005
الكانة في المجمع التجاري (تاون سنتر) الكائنة في طريق القاهرة السماعيلية مع الطريق الدائري القديم
 - 165الدولية للصناعات الزجاجيه (صلح الدين )محمد حسن السجاعى قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37466ورقم قيد  26062فرعى عن ** اضافة غرض  :تلوين وطباعة وزخرفة ادوات مائدة من الركوبال
( كوب طبق مج سلطانية ...الخ ) وغرض تلوين وطباعة وزخرفة ادوات مائدة من البورسلين ( طبق
سلطانية كوب  ...الخ ) بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان محل رقم  8.7علي يسار الخارج من
المول بالعقار رقم  1شارع اميل غناجة  8ش سراباكس سابقا  -الدرب الحمر
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 - 166أرابياتا للغذية والمشروبات وادارة المطاعم قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37630ورقم
قيد  40744فرعى عن ادارة وامتلك المطاعم والكافيهات الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية * مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح
الفرع  /محل رقم  214بالدور الول جناح ( أ ) بالمركز التجارى الملحق بمحطة قطارات رمسيس ( محطة
مصر )  -مطعم
 - 167نكست للدعاية والعلن قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37700ورقم قيد 127782
فرعى عن اقامة وتشغيل مطبعة
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع يفط و لوحات اعلنية
توريدات عمومية
الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه
المقاولت العامة
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 القليوبية افتتاح الفرع عقار رقم  1الدور الرضي شارع الترعه الباسوسية القناطر
الخيرية
 - 168الفراعنه للمواد الغذائية قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37531ورقم قيد 145457
اقامة وتشغيل
فرعى عن تعديل غرض الشركة ليصبح  /اقامة و تشغيل مصنع لتعبئة و تغليف المواد الغذائية -
مصنع لتصنيع الملبس .وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج .كما يجوز
لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .
بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم  448بلوك  oالمنطقة الصناعية (  800فدان )

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

Page 417 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 169المصريون المتحدون للمشروعات السياحية والغذائية العالمية قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
 37704ورقم قيد  152617فرعى عن غرض الشركه هو  1 :اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحيه 2
اقامة وتشغيل الفنادق(الثابته) والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقري السياحيه والنشطه المكمله او
المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه ,واستكمال المنشات الخاصه بها
والتوسع فيها  3التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العموميه  4تقديم الستشارات(فيما
عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات الماليه عن الوراق لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في المادة
 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه)  5اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشريه
 6الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  7خدمة توصيل الطلبات للمنازل تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم
 120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة 1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه
والقانون رقم 118لسنة  1975شأن سجل المصدرين ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها ال بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا
الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج فيما عدا منطقة جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئه مسبقا كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
القاهرة الوحده التجاريه ( )B6منطقة منتزه الطاهره الزيتون  -مطعم اباتشى تشيكن كاوبوى برجر
 - 170هول تاكوز للتجاره قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37569ورقم قيد  153877فرعى
عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع
أنواع المأكولت و التيك اواى التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 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 افتتاح الفرع كشك رقم ()K-L17
مشروع اربيل بلزا  -التجمع الخامس
 - 171هول تاكوز للتجاره قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37575ورقم قيد  153877فرعى
عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع
أنواع المأكولت و التيك اواى التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 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 افتتاح الفرع تراك رقم ()K4
مشروع هايد بارك  -التجمع الخامس
 - 172زونا لمستلزمات الحلواني قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37528ورقم قيد 180777
فرعى عن تجارة وبيع مستلزمات الحلواني يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  14ميدان ابن سندر  -الزيتون  -شيراتون
 - 173زونا لمستلزمات الحلواني قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37533ورقم قيد 180777
فرعى عن تجارة وبيع مستلزمات الحلواني يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  44شارع مصر للتعمير  -شيراتون  -النزهه
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 - 174شركه كومباكت سوفت ش.م.م قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  37596ورقم قيد 356938
فرعى عن اضافة نشاط الستيراد والتصدير وتجارة الحاسب اللى والمستلزمات والتوريدات العمومية وعلى
الشركة مراعاة احكام القانون رقم  121لسنة  1981والقانون  118لسنة  1975تلتزم الشركة بافراد حسابات
مستقلة لكل نشاط على حدة بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائنة في ميفيدا  business park -بالعقار رقم
 B5الدور  2وحدة  B4قسم القاهرة الجديدة
 - 175كوزمديكس ايجيبت للرعاية الطبية قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37814ورقم قيد
 92761فرعى عن غرض الشركة  .اقامة وتشغيل مستشفى عامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .
ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية  .تجارة وتوزيع وتوريد مستحضرات التجميل و الجهزة الطبية و اجهزة
اللياقه البدنية  .اقامه و تشغيل نادى صحى (جيمانيزيوم مساج سونا تمرينات رياضيه ) اقامه و تشغيل
مراكز التجميل (بيوتى سنتر) للعناية بالبشرة و الجسم و الشعر (دون ممارسة العمليات الجراحية) فرش وتجهيز
المستشفيات والعيادات والصيدليات والنوادى الصحيه ومراكز العلج الطبيعى بكافه الجهزه والمستلزمات الطبيه
 .الستيراد والتصدير والوكلت التجارية لكافة انواع مستحضرات التجميل والدوية والجهزة الطبية واجهزة
اللياقة البدنية وكافة السلع والمنتجات المسموح بها قانونا  .مع مراعاة أحك ام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع وحدة رقم  - f14بالمبني رقم  B14بالقطعه رقم
 22المستثمرين الشمالية  -التجمع الول
 - 176احمد سعيد جابر رضوان وشركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37830ورقم قيد
 110564فرعى عن اضافه نشاط التجاره العامه الى نشاط الشركه بما هو مسموج به قانونا بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم ( )A6Aالكائنة بالدور الول بمركز وجراج البستان التجاري باب اللوق
 - 177احمد سعيد جابر رضوان وشركاه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37832ورقم قيد
 110564فرعى عن اضافه نشاط التجاره العامه الى نشاط الشركه بما هو مسموج به قانونا بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم ( )G235بالمجمع التجاري بمول العرب ميدان جهينة بمدينة السادس من اكتوبر
 - 178بي إس إتش للجهزة المنزلية  BSH Home Appliancesقيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 37997ورقم قيد  129424فرعى عن حذف نشاط الدعاية والعلن من غرض الشركة واضافة نشاط
إقامة وادارة وتشغيل مراكز خدمة العملء وخدمات ما بعد البيع واستيراد قطع الغيار الخاصة بمنتجات الشركة بما
في ذلك المحركات للجهزة ليصبح غرض الشركة هو :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع أنواع اللت
والجهزة والمعدات المتعلقة بالمنتجات في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والجهزة المنزلية وتصنيع
وتجميع ما سبق لدى الغير وتوريد وتركيب كل ما سبق ,النشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد
والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها ,وتجميع الجزاء والمكونات
وتركيبها لنتاج منتجات وسيطة أو نهائية ,ول يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (
النشوق) والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها ,اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج
والمصانع اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها ,انتاج المعدات وخطوط النتاج
اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكلة
الفنية والدارية للمصانع التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية الستيراد
والتصدير إقامة وادارة وتشغيل مراكز خدمة العملء وخدمات ما بعد البيع واستيراد قطع الغيار الخاصة
بمنتجات الشركة بما في ذلك المحركات للجهزة .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
افتتاح فرع  :محل رقم ( )2الكائن بالعقار المقام على قطعة الرض رقم ( )7772منطقة (س) الهضبة العليا
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 - 179الصفوة للتطوير العمراني قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37949ورقم قيد 134733
فرعى عن غرض الشركة الستثمار والتطوير العقاري وبيع وشراء وتقسيم الراضي ويجوز للشركة أن تكون
لها مصلحة أو تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر اوفي الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم  220شارع
التعسين الشمالي القطاع الثاني  -مركز المدينة  -القاهرة الجديدة
 - 180صلح محمد فاروق وشريكته قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  38077ورقم قيد 148306
فرعى عن غرض الشركة  :نشاط داخل ق  72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع الكرتون والمواد اللصقة  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العدد واللت اليدوية والكهربائية.
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصلب والمسطح والصاج المجلفن وزوايا وقطاعات من الحديد إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات العناية بالبشرة والقفازات الطبية ومستلزمات الوقاية الطبية .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات السمنتية والرخام والجرانيت اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير
البلستيك  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف إقامة وتشغيل مصنع للخرسانة الجاهزة .إقامة مصنع
لتصنيع الخشاب والثاث المعدني إقامة مصنع لتصنيع المنتجات الورقية استصلح واستزراع الراضي البور
او الصحراوية وتجهيزها بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة الستزاع ويشرط ان تكون الراضي مخصصة
باراضي الستصلح والستزراع تستخدم طرق الري الحديثة في الستزارع وليس الري بطريقة الغرم .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج والمنتجات الزجاجية  .إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الغازات الطبية والصناعية .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والحذية والمنتجات الجلدية  .إقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج
والصباغة والملبس الجاهزة  .انشاء وإدارة وتشغيل المدارس .إقامة وتشغيل وإدارة المولت والمراكز
والمحلت التجارية  .نشاط خارج ق  72الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري
السياحية .انشاء وتشغيل وإدارة المخابز .إقامة وتشغيل المخازن والمستوعات .إقامة وتشغيل وإدارة محطات
تموين وصيانة وخدمات السيارات إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة ومحلت واكشاك تقديم الغذية
والمشروبات عدا الكحولية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :القطعه رقم  3 / 659بالمنطقة
الصناعية (  800فدان ) مدينة بدر
 - 181ورلد تريد اجنسى قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37953ورقم قيد  161316فرعى
عن غرض الشركة  :التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال
الوكالة التجارية ول ينشى تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  /التجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  /الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرنية  /إدارة
وتشغيل المطاعم والكافيهات بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المطعم السياحي الوحدة رقم ()R49/R49A
الدور الرابع المرحله الولي و البالغ مساحتها (29.216متر مربع) من المركز التجاري السياحي الترفيهي
مشروع سيتي ستارز و الكائن بشارع عمر بن الخطاب
 - 182ورلد تريد اجنسى قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  37955ورقم قيد  161316فرعى
عن غرض الشركة  :التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال
الوكالة التجارية ول ينشى تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  /التجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  /الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرنية  /إدارة
وتشغيل المطاعم والكافيهات بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم بالدور الرضي و ملحقاته الحديقه المامية
بالعقار  8شارع مساكن شيراتون
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 38374ورقم قيد 56269

 - 183بيت التصميم وصناعة الثاث قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
فرعى عن تصميم وصناعة وتجارة الثاث.
الستيراد والتصدير.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع
بالعنوان منطقه ال 800فدان الصناعية بمدينة بدر
 - 184ناصر عبد السلم حسين و شركاه قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38238ورقم قيد
 69573فرعى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه والحلويات والبسكويت.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع قطعه رقم  69بمنطقه المطورين  -السادات
 - 185الشورى للخدمات التعليمية قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38372ورقم قيد 148979
فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية
إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .
إنشاء الجامعات .
تأجير واستئجار مباني المدارس الخاصة
نشر وتوزيع الكتب
اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
النقل البرى للركاب
ول يتم مزاولةنشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال
بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري مع الخذ فى
العتباربأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحي أو الرحلت
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
حق استغلل العلمات التجارية(الفرنشايز)
الستثمار والتسويق العقارى .
ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية
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 الدقهلية  1ش خالد بن الوليد  -تقسيم عمرو يونس  -عمارة الشورى
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 - 186أبو العل فاشون جروب (إبراهيم علي إبراهيم وشركاه) قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38218ورقم قيد  175761فرعى عن تجارة جميع أنواع الملبس الجاهزة رجالي وحريمي وأطفال
وجميع أنواع الحذية والكسسوارات الرجالي والحريمي والطفال والعطور والبرفانات 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 افتتاح الفرع الوحدة رقم  9بالدور الرضي بالمركز التجاري ()براند مول
 32شارع جسر السويس امام بوابة  4نادى الشمس  -الف مسكن
 - 187أبو العل فاشون جروب (إبراهيم علي إبراهيم وشركاه) قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 38221ورقم قيد  175761فرعى عن تجارة جميع أنواع الملبس الجاهزة رجالي وحريمي وأطفال
وجميع أنواع الحذية والكسسوارات الرجالي والحريمي والطفال والعطور والبرفانات وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع المحل رقم  6مكرر و الكائن بالدور الرضي  Aاعلي
البدروم بالمركز التجاري (جواهر مول) الكائن بالقطعه رقم  - 24الحي الول المتميز  -محور السادات  -مدينة
العبور
 - 188هولي للفنادق قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38387ورقم قيد  175772فرعى عن
نشاط قانون  72لسسنة " 2017الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص
بها "إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية
والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  ,واستكمال
المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ,على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى
السياحية عن ثلثة نجوم  ,وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية
من الطاقة اليوائية للمشروع ".إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب 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.
نشاط خارج قانون  72لسنة " 2017التسويق اللكتروني عبر النترنت".تنظيم المعارض (عدا السياحية) و
المؤتمرات و الحفلت العامة (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) "تصميم وإنشاء
المواقع اللكترونية .مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور التاسع  1 -شباب المهندسين الدور 9
 - 189دكو وود للصناعات الخشبية  Deco Woodقيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  38405ورقم
قيد  177709فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه يجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه
رقم  2بالدور الرضي بالعقار رقم  23شارع عبد الهادي المغربي متفرع من شارع الحجاز  -النزهه
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 - 190طواجن ابو عمر للمأكولت الشرقية  Abo Omarقيدت فى  2022-06-16برقم ايداع 38197
ورقم قيد  181261فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز المواد الغذائية اقامة وتشغيل وادارة
المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والمأكولت الشرقية والمشروبات فيما عدا الكحولية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة القاهرة افتتاح الفرع  s6/4الحي الثاني المنطقه السادسة  -التجمع الخامس
 - 191روبستا للبرمجيات قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38716ورقم قيد  57245فرعى عن
غرض الشركة  /اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها /
اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب
عليها  /انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  /ادخال البيانات على الحاسبات
وبالوسائل اللكترونيه  /اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  /تصنيع او تجميع المعدات
المكملة للحاسبات و اختبارها  /انتاج و تطوير النظم المدمجة و تشغيلها و التدريب عليها  /اعمال التوصيف و
التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات  /اقامة و تشغيل و صيانة شبكات نقل الصوت و الصورة و المعلومات
المكتوبة و تقديم خدمات القيمة المضافة و خدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا
للقوانين المعمول بها  /انشاء وادارة المناطق التكنولوجية و الحضانات العلمية  /انشاء و ادارة مراكز التدريب
لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  /انشاء واداراة مراكز الستشارات و الدراسات المتخصصة
فى مجالت المعلومات و التصالت و تطويرها  /اقامة و ادارة و تشغيل و صيانة محطات و شبكات التصالت
السلكية و اللسلكية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها و ل يشمل ذلك
الذاعة و التليفزيون  /التصدير و التوريدات العمومية "تلتزم الشركة افراد حسابات مستقلة و مركز مالى مستقل
لكل غرض على حدة مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدورين الرضي و الول بالمبني رقم  4ش الشهيد عبد المنعم حافظ  -الماظة
 - 196بى ام أس للصناعة والتجارة قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38884ورقم قيد 104870
فرعى عن اقامه وتشغيل مركز خدمه وصيانه السيارات
التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  23شارع  275المعادي

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

Page 423 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 192شركة اسمنت اسيوط-سميكس قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38683ورقم قيد 77781
فرعى عن يعدل الغرض من الشركة بجعله  )1( :صناعة جميع انواع السمنت والكلينكر ومواد البناء واكياس
التعبئة بما فى ذلك الكياس المصنوعة من ورق الكرافت وبيعها وتوزيعها وتسويقها فى جمهورية مصر العربية
وتصديرها للخارج  )2( .شراء كافة انواع مواد البناء متضمنة على سبيل المثال وليس الحصر حديد التسليح
والسمنت البيض والجبس والخشب ومواسير التغذية والصرف والدهانات والسيراميك وبيعها وتوزيعها وتسويقها
فى جمهورية مصر العربية وتصديرها للخارج )3( .انشاء وتشغيل المصانع وملحقاتها واستغلل المحاجر
اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )4( .تشغيل وادارة المصانع المملوكة للغير وملحقاتها )5( .توزيع وتسويق كافة
انواع مواد البناء المنتجة او المستوردة من قبل الغير )6( .انشاء وتملك واستئجار وادارة منافذ بيع كافة انواع
منتجات البناء )7( .استيراد كافة المواد الخام ومستلزمات النتاج اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )8( .تملك
واستئجار وتشغيل وسائل النقل البرى او النهرى )9( .تملك وحيازة الراضى واستصلحها وزراعتها واقامة
المبانى وادارة وتشغيل الفندق المملوك للشركة )10( .الشتراك والمساهمة فى الشركات الخرى )11( .القيام
بالعمليا ت المالية والتجارية واستغلل الموال المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة )12( .تصنيع مستلزمات
خطوط النتاج وقطع الغيار اللزمه لخطوط النتاج وبيعها داخل او خارج جمهورية مصر العربية )13( .اضافة
مستودع جمركى خاص للواردات والصادرات الخاصة بالشركة داخل الشركة تحت اشراف الجمارك وبناء على
طلبات اللجنة الجمركية فى محضر المعاينة الجمركية بتاريخ 13/3/2013مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى ال هيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .بجهة محافظة اسيوط الكيلو  / 18طريق اسيوط الوادى الجديد
ملك الشركة
 - 193شركة اسمنت اسيوط-سميكس قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38683ورقم قيد 77781
فرعى عن يعدل الغرض من الشركة بجعله  )1( :صناعة جميع انواع السمنت والكلينكر ومواد البناء واكياس
التعبئة بما فى ذلك الكياس المصنوعة من ورق الكرافت وبيعها وتوزيعها وتسويقها فى جمهورية مصر العربية
وتصديرها للخارج  )2( .شراء كافة انواع مواد البناء متضمنة على سبيل المثال وليس الحصر حديد التسليح
والسمنت البيض والجبس والخشب ومواسير التغذية والصرف والدهانات والسيراميك وبيعها وتوزيعها وتسويقها
فى جمهورية مصر العربية وتصديرها للخارج )3( .انشاء وتشغيل المصانع وملحقاتها واستغلل المحاجر
اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )4( .تشغيل وادارة المصانع المملوكة للغير وملحقاتها )5( .توزيع وتسويق كافة
انواع مواد البناء المنتجة او المستوردة من قبل الغير )6( .انشاء وتملك واستئجار وادارة منافذ بيع كافة انواع
منتجات البناء )7( .استيراد كافة المواد الخام ومستلزمات النتاج اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )8( .تملك
واستئجار وتشغيل وسائل النقل البرى او النهرى )9( .تملك وحيازة الراضى واستصلحها وزراعتها واقامة
المبانى وادارة وتشغيل الفندق المملوك للشركة )10( .الشتراك والمساهمة فى الشركات الخرى )11( .القيام
بالعمليا ت المالية والتجارية واستغلل الموال المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة )12( .تصنيع مستلزمات
خطوط النتاج وقطع الغيار اللزمه لخطوط النتاج وبيعها داخل او خارج جمهورية مصر العربية )13( .اضافة
مستودع جمركى خاص للواردات والصادرات الخاصة بالشركة داخل الشركة تحت اشراف الجمارك وبناء على
طلبات اللجنة الجمركية فى محضر المعاينة الجمركية بتاريخ 13/3/2013مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى ال هيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع مقر ادارى للشركه الكائن
بالمبنى الدارى المسمى كونكورد المقام على قطعة الض رقم334القطاع الثالث-مركز المدينه-التجمع الخامس-
شارع التسعين الجنوبى-بالدور الثالث-

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

Page 424 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 194شركة اسمنت اسيوط-سميكس قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38699ورقم قيد 77781
فرعى عن يعدل الغرض من الشركة بجعله  )1( :صناعة جميع انواع السمنت والكلينكر ومواد البناء واكياس
التعبئة بما فى ذلك الكياس المصنوعة من ورق الكرافت وبيعها وتوزيعها وتسويقها فى جمهورية مصر العربية
وتصديرها للخارج  )2( .شراء كافة انواع مواد البناء متضمنة على سبيل المثال وليس الحصر حديد التسليح
والسمنت البيض والجبس والخشب ومواسير التغذية والصرف والدهانات والسيراميك وبيعها وتوزيعها وتسويقها
فى جمهورية مصر العربية وتصديرها للخارج )3( .انشاء وتشغيل المصانع وملحقاتها واستغلل المحاجر
اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )4( .تشغيل وادارة المصانع المملوكة للغير وملحقاتها )5( .توزيع وتسويق كافة
انواع مواد البناء المنتجة او المستوردة من قبل الغير )6( .انشاء وتملك واستئجار وادارة منافذ بيع كافة انواع
منتجات البناء )7( .استيراد كافة المواد الخام ومستلزمات النتاج اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )8( .تملك
واستئجار وتشغيل وسائل النقل البرى او النهرى )9( .تملك وحيازة الراضى واستصلحها وزراعتها واقامة
المبانى وادارة وتشغيل الفندق المملوك للشركة )10( .الشتراك والمساهمة فى الشركات الخرى )11( .القيام
بالعمليا ت المالية والتجارية واستغلل الموال المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة )12( .تصنيع مستلزمات
خطوط النتاج وقطع الغيار اللزمه لخطوط النتاج وبيعها داخل او خارج جمهورية مصر العربية )13( .اضافة
مستودع جمركى خاص للواردات والصادرات الخاصة بالشركة داخل الشركة تحت اشراف الجمارك وبناء على
طلبات اللجنة الجمركية فى محضر المعاينة الجمركية بتاريخ 13/3/2013مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى ال هيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .بجهة محافظة اسيوط الكيلو  / 18طريق اسيوط الوادى الجديد
ملك الشركة
 - 195شركة اسمنت اسيوط-سميكس قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38699ورقم قيد 77781
فرعى عن يعدل الغرض من الشركة بجعله  )1( :صناعة جميع انواع السمنت والكلينكر ومواد البناء واكياس
التعبئة بما فى ذلك الكياس المصنوعة من ورق الكرافت وبيعها وتوزيعها وتسويقها فى جمهورية مصر العربية
وتصديرها للخارج  )2( .شراء كافة انواع مواد البناء متضمنة على سبيل المثال وليس الحصر حديد التسليح
والسمنت البيض والجبس والخشب ومواسير التغذية والصرف والدهانات والسيراميك وبيعها وتوزيعها وتسويقها
فى جمهورية مصر العربية وتصديرها للخارج )3( .انشاء وتشغيل المصانع وملحقاتها واستغلل المحاجر
اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )4( .تشغيل وادارة المصانع المملوكة للغير وملحقاتها )5( .توزيع وتسويق كافة
انواع مواد البناء المنتجة او المستوردة من قبل الغير )6( .انشاء وتملك واستئجار وادارة منافذ بيع كافة انواع
منتجات البناء )7( .استيراد كافة المواد الخام ومستلزمات النتاج اللزمة لمزاولة نشاط الشركة )8( .تملك
واستئجار وتشغيل وسائل النقل البرى او النهرى )9( .تملك وحيازة الراضى واستصلحها وزراعتها واقامة
المبانى وادارة وتشغيل الفندق المملوك للشركة )10( .الشتراك والمساهمة فى الشركات الخرى )11( .القيام
بالعمليا ت المالية والتجارية واستغلل الموال المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة )12( .تصنيع مستلزمات
خطوط النتاج وقطع الغيار اللزمه لخطوط النتاج وبيعها داخل او خارج جمهورية مصر العربية )13( .اضافة
مستودع جمركى خاص للواردات والصادرات الخاصة بالشركة داخل الشركة تحت اشراف الجمارك وبناء على
طلبات اللجنة الجمركية فى محضر المعاينة الجمركية بتاريخ 13/3/2013مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى ال هيئات السالفة او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع ادارى للشركه الكائن فى7
شارع حسين هيكل بالدور الول-
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 38602ورقم قيد  120351فرعى عن اقامة

 - 197ذا فود هاب قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة
ادارة محلت العصائر و اليس كريم
التوريدات العمومية
التسويق
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشر كة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع  /المحل رقم ( ) CXV-CVبالمول التجارى المعروف باسم
( مول طنطا )  -المنطقة التجارية  -جمهورية مصر العربية
 - 198سوق الميديكال قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38870ورقم قيد  151361فرعى عن
غرض الشركة  :صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير
اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي  /اعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  /اعمال تصميم وانتاج البرامج
والتطبيقات وانشاء قواعد بيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  /انتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات  /ادخال البيانات علي الحاسب وبالوسائل اللكترونيه /
اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  /انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب
عليها  /اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  /تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  /انشاء
وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل التكنولوجيا معلومات  /انشاء وادارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  /النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي
التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني /
التجارة اللكترونيه  /التسويق اللكتروني  /تسويق المستلزمات والجهزة الطبيه  /التجارة العامة وذلك دون
الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 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 القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم  5شارع عزيز الدين محمد عطية  -النزهه
الجديدة
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 - 199جوباص للستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38588ورقم قيد 156904
فرعى عن غرض الشركة  :الستثمار العقاري  .المقاولت العامة  .اقامه القرى السياحية والفنادق (الثابتة)
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية
وتجارية وثقافية  .مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري  .اقامه
وادارة وتشغيل الجراجات متعدد الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم (  )b.o.tسواء كانت تحت سطح
الرض او فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  . b.o.Tتخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية .
اقامه واداره وتفعيل المخازن  .عيل الجراجات متعدده الطوابق بنظام النشاء والتشغيل واعادة التسليم الت تحت
سطح الرض او فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  . b.otالنقل البري للركاب داخل جمهورية مصر
العربية بما فيها شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا وذلى دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه  .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه اعمالها او قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها أن تندمج يها او تشتريها او تلحقها بها وذاك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع القطعه  45طريق شمال القطامية  -العين السخنه
 - 200رؤية للدوية  ROAYA PHARMAقيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38557ورقم قيد
 158211فرعى عن  1تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية والصيدلية
ومستحضرات التجميل  2التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية تقديم خدمات
النقل البري للبضائع والشحن البري والخدمات اللوجيستية ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص
اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي 3 .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية والقانون رقم 121
لسنه  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.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع مخزن الزهراء للدوية  -شارع
متفرع من طريق شبين القناطر  -منيه القمح  -منطق الدلتا الشقري
 - 201فاين فير لتجارة المواد الغذائية ومستلزمات السوبر ماركت  FINE FAREقيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  38796ورقم قيد  160064فرعى عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية ومستلزمات السوبر
ماركت
 1التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
 2الستيراد والتصدير 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.
 3انشاء واقامة وتجهيز واستغلل المولت والمحلت التجارية
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة المنوفية هايبر نيو فكرة طريق مصر اسكندرية الزراعي
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 - 202الكومى للتفريخ والستزراع السمكى قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38848ورقم قيد
 166608فرعى عن تفريخ السماك الستزراع السمكى استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية
 ,ومنها :أ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.ب استزراع الراضي
المستصلحة .إدارة المشروعات الزراعية 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 افتتاح الفرع
العقار  267بالدور الول  -القطع الثاني مركز مدينة القاهرة الجديدة
 - 203اوتوفاكتور للتوكيلت التجارية قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38637ورقم قيد 169338
فرعى عن اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات وتغير زيوت السيارات.
اقامة وتشغيل مغسلة لغسيل السيارات (كار كير).
التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
التوريدات العمومية.
التوكيلت التجاريه.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
التصنيع لدى الغير.
استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز).
اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.
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 افتتاح الفرع  27شارع  - 105المعادي
 - 204النخبه لصناعه الجهزه الكهربائيه ومستحضرات التجميل قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38800ورقم قيد  170637فرعى عن غرض الشركه  :اقامه وتشغيل مصنع لصناعه الجهزه الكهربائيه
ومستحضرات وادوات التطريه والتجميل وادوات العنايه بالبشره وادوات العنايه بالشعر من فرش الشعر وسلكات
الذن وجميع الدوات بكامل انواعها وتجفيف جميع انواع الورود  /اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه طلء الظافر
ومستحضرات التطريه والتجميل  /تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده 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 جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  / 2008التصدير
مع مراعاه القانون رقم  118لسنه  1975وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و افراد حسابات مستقله لكل نشاط على حدا ويجوز للشركة 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 افتتاح الفرع محل بالدور الرضي رقم  - 1بالعقار رقم  - 15شارع درب الكتاب -
قسم الموسكي
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 - 205شركة فلورينس لصناعة الملبس قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38643ورقم قيد
 175099فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والطباعة عليها وتطريزها وصناعة الغزل
والنسيج والخيوط بكافة أنواعها.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع لعرض منتجات الشركة بالعنوان  /وحدة تجارية رقم  -11بالدور
الرضي  -مركز المير التجاري (المير مول)  -بالعقار رقم  - 116شارع خلوصي  -شبرا
 - 206الخالد للغذية المحدودة قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  38812ورقم قيد 178138
فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع اسفل العقار رقم  92ش السيد الميرغني
 مصر الجديدة - 207جلمور فودز لدارة المشروعات  Glamour Foodsقيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 38548ورقم قيد  187315فرعى عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى -اقامة و تشغيل و ادارة وحدات
الطعام المتنقلة -تقديم خدمات الكاترينج -ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012
بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا -التوريدات العمومية -التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  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 افتتاح الفرع المحل الثاني من جهة اليمين  -الرضي علوي بالواجه الخلفيه  -العقار رقم ()18
حافظ رمضان متفرع من مكرم عبيد  -مدينة نصر
 - 208اوركس للصناعات البلستيكية (ORyx For plastic Industriesش.ذ.م.م ).قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  39009ورقم قيد  188871فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
البلستيكية بكافة أنواعها وجميع مشتقاتها بما فيها النفخ والسحب والحقن والبثق 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 الشرقية شقه - 3الحي  - 7مجاورة  - 56جوار مركز المدينة غرب المعهد مبني
عA - 4مدخل دور دار مصر
 - 209اوركس للصناعات البلستيكية (ORyx For plastic Industriesش.ذ.م.م ).قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  39009ورقم قيد  188871فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
البلستيكية بكافة أنواعها وجميع مشتقاتها بما فيها النفخ والسحب والحقن والبثق 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 البحر الحمر وحدة رقم -189بمجمع الغردقة

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

Page 429 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 210العربية للمشروعات السياحية قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39045ورقم قيد 14908
فرعى عن اصبح الغرض  :الستثمار فى كافة المجالت السياحية والنشطة المكملة والمرتبطة على ان يكون
مشاريع  /1 :منتجع هيلتون الغردقة باكورة مشروعاتها  /2قرية سويس ان دهب جنوب سيناء  /3المركز
السياحى التجارى بالغردقة ( الغردقة سنتر)  /4شيراتون القاهرة  /5مركز غوص بقرية سويس ان دهب (
اكترادايفرز ديند سيرف ساوث سيناء اكوا سبورت البازار النادى الصحى العيادة ) بجهة محافظة البحر
الحمر افتتاح الفرع سويس ان للفنادق و المنتجعات طريقة القري مدينة الغردقة البحر الحمر بجوار فندق انتر
كونتنتال
 - 211بنك بلوم مصر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  38992ورقم قيد  71319فرعى عن
القيام بكافة العمليات المصرفية والمالية سواء فى مصر او فى الخارج وكافة العمليات الستثمارية وكذلك ممارسة
اى نشاط اخر تسمح القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى المصرفى بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع الكائن في
برج الجمهورية شارع جمال عبد الناصر البحري (امام نادى جمهورية شبين) مدينة شبين الكوم
 - 212سكوير للتنمية العقارية ( Square Developmentش.م.م) قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39272ورقم قيد  80650فرعى عن الستثمار والتسويق العقارى
السكان والتشييد وتخطيط المدن وشراء الراضى وتقسيمها واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه
والسياحيه وتمليكها او تاجيرها
استيراد اللت والمعدات
المقاولت المتكامله
تقديم الستشارات الهندسيه(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من ق انون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية)
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه
رقم  356لسنه 2008
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 مراع اة 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 البحر الحمر
مركز بئر اسل  -قرية اكاسيا سويس ريزورت
 - 213الفرسان لنتاج المياه الغازية  -سما كول قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39099ورقم قيد
 91404فرعى عن نشاط الشركة :أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف:المياه الغازية العصائر بكافة
أنواعها المياه الطبيعية فرز وتعبئة الموالح أقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة وتغليف الشيكولته والحلويات
بكافة أنواعها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما
يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة
محافظة الغربية افتتاح الفرع عقار رقم  2عمارة رقم  6شارع مساكن المحافظة  -طنطا
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 - 214سمارت فارم لستصلح واستزراع الراضى  Smart Farmقيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39230ورقم قيد  106101فرعى عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .
استزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر( اقل من عشرين الف فدان )
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربيه رقم  356لسنه 2008
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .
تربية جميع أنواع الدواج ن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .
إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك .
تربية الخيول .
الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية .
الستيراد والتصدير
مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1982وتعديلته فى شأن سجل المستوردين ولينشئ تأسيس
الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل ي خل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
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 الوادى الجديد
افتتاح فرع ادارى بالعقار رقم  4قرية سها بركة قسم الفرافرة القديمة  -محافظة الوادى الجديد وتعيين السيد  /عماد
عبد اللطيف صلح عبد اللطيف  -رقم قومى  30109091201077مدير للفرع
 - 215تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39237ورقم قيد
 107031فرعى عن التمويل متناهي الصغر
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 المنوفية
افتتاح الفرع الكائن مقره في سنتريس امام المركز التنموى بجوار بنك مصر  -مركز سنتريس
 - 216تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39240ورقم قيد
 107031فرعى عن التمويل متناهي الصغر
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الكائن مقره في  17شارع عبدا تقاطع شارع محمود خاطر  -حلوان
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 39322ورقم قيد  107737فرعى

 - 217ايمان سعيد و شريكها قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
عن الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع  2شارع ارض فولفو  -قليوب  -متفرع من طريق
مصر اسكندرية الزراعي
 - 218المصرية الصينية للواح اللومنيوم  -جود سينس ايجيبت قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 39041ورقم قيد  110441فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ألواح الومنيوم مركبة و معزولة بمادة
البولى ايثيلين و دهانات رولت الومنيوم.
التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاط ها .بجهة محافظة القاهرة هنجر مساحته  3120متر مربع بارض شركة  :حلوان للجهزة المعدنية
مصنع  360الحربى سابقا بشارع عمر بن عبد العزيز بحلوان والهنجر متصل بمرافق شركة حلوان ( كهرباء -
مياه  -هواء  -صرف صحى ) بعددات مستقله ومحاط بسور شركة حلوان وحراستها
 - 219امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39114ورقم قيد
 117958فرعى عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .2
مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
و جه 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 وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع الدور الول علوي و البالغ مساحته  400متر ومحل
بالدور الرضي مساحته  10متر الكائنين بالعقار بشارع بور سعيد  -امام مجلس المدينة و موقف منوف  -الباجور
 - 220امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39116ورقم قيد
 117958فرعى عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .2
مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
و جه 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 وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور الول علوي بالعقار الكائن بشارع بور سعيد -
الدرب الحمر
 - 221امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39119ورقم قيد
 117958فرعى عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .2
مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
و جه 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 وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم  1بالدور الرضي و مساحتها  170متر
الكائن بالعقار رقم  67في شارع  9بالمقطم
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 - 222جرين سبيس لستصلح الراضى والتنمية الزراعيه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع 39005
ورقم قيد  150349فرعى عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق
الصادربها قراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة . 2008تربية جميع
أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .إقامة المزارع السمكية  .يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع العقار  267بالدور الثاني القطاع الثاني مركز المدينة  -القاهرة الجديدة
 - 223الحجاز فارما جروب للدوية  Elhegaz Pharma Group For Medicinesقيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  39218ورقم قيد  154628فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  /التوريدات العموميةو على الخص تجارة و توزيع و توريد الدوية و
المستلزمات و الجهزة و المستحضرات الطبية و مستحضرات التجميل و الجهزة المعملية و المكملت الغذائية و
تصنيع
كل ما سبق لدى الغير و تسجيل كل ما سبق لدى الجهات المختصة
ادارة الصيدليات
التصدير و التوكيلت التجاريه.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الدقهلية اضافه فرع
بالعنوان  /صيدلية محمد سعد جاد الكائنة فى مسجد الصحابة  -صهرجت الصغرى  -الدقهلية
 - 224ابراهيم عثمان متولى محمد وشريكيه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39172ورقم قيد
 159230فرعى عن نشاط داخل ق :72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم نشاط خارج ق :72المقاولت العامه و المتخصصه و المتكامله مع اللتزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمارمع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة
شقه  - 201الدور الثانى  -عماره 21د حى المصراويه ش تسعين الجنوب التجمع الخامس
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 - 225اسكاى ليت روفى لمستحضرات التجميل  SKY LIGHT ROFY FORقيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  39222ورقم قيد  160928فرعى عن تجاره وتوزيع وتسويق الدويه البشريه والبيطريه
والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والعلف والعشاب
الطبيه والنباتات العطريه واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه والمبيدات الحشريه والسمده والمطهرات
والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات والمنظفات الصناعية والكيماوية ومستخلصات
الزيوت الطبيعية والعطور وتصنيع كل ما سبق لدى الغير اقامة وتشغيل مصنع خلط وتعبئة منظفات صناعية
واستخلص الزيوت الطبيعية والعطور استغلل العلمات التجاريه(الفرنشايز) التجاره العامه والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التوريدات العموميه .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 الخارج.
كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة الغربية شقة بشارع مستشفى سمنود العام ببرج عجوه قسم سمنود
 - 226اسكاى ليت روفى لمستحضرات التجميل  SKY LIGHT ROFY FORقيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  39226ورقم قيد  160928فرعى عن تجاره وتوزيع وتسويق الدويه البشريه والبيطريه
والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والعلف والعشاب
الطبيه والنباتات العطريه واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه والمبيدات الحشريه والسمده والمطهرات
والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات والمنظفات الصناعية والكيماوية ومستخلصات
الزيوت الطبيعية والعطور وتصنيع كل ما سبق لدى الغير اقامة وتشغيل مصنع خلط وتعبئة منظفات صناعية
واستخلص الزيوت الطبيعية والعطور استغلل العلمات التجاريه(الفرنشايز) التجاره العامه والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التوريدات العموميه .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 الخارج.
كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة الغربية مصنع بشارع سور الشركة سماحة  -قسم سمنود
 - 227اسكاى ليت روفى لمستحضرات التجميل  SKY LIGHT ROFY FORقيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  39228ورقم قيد  160928فرعى عن تجاره وتوزيع وتسويق الدويه البشريه والبيطريه
والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والعلف والعشاب
الطبيه والنباتات العطريه واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه والمبيدات الحشريه والسمده والمطهرات
والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات والمنظفات الصناعية والكيماوية ومستخلصات
الزيوت الطبيعية والعطور وتصنيع كل ما سبق لدى الغير اقامة وتشغيل مصنع خلط وتعبئة منظفات صناعية
واستخلص الزيوت الطبيعية والعطور استغلل العلمات التجاريه(الفرنشايز) التجاره العامه والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا .التوريدات العموميه .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 الخارج.
كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة الغربية منفذ بيع منظفات بالعقار رقم  2شارع نور الدين قسم الملبس سمنود
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 - 228بلك بوكس للتوكيلت التجارية قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39245ورقم قيد
 171673فرعى عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية -التصدير
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.إقامة وإدارة المطاعم والكافتريات لتقديم
الوجبات الجاهزة -تصنيع الملبس لدى الغير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الوحدة رقم  - CDL2بالقطعه  22أ المستثمرين الشمالية  -القاهرة الجديدة
 - 229بلك بوكس للتوكيلت التجارية قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39249ورقم قيد
 171673فرعى عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية -التصدير
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.إقامة وإدارة المطاعم والكافتريات لتقديم
الوجبات الجاهزة -تصنيع الملبس لدى الغير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الكائن في منتجع القطامية هيلز  -القاهرة الجديدة
 - 230بيبى شارك للنشطة البحرية قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39063ورقم قيد 178230
فرعى عن غرض الشركة  .إدارة وتملك وتشغيل مراكز الغوص والنشطة البحرية والمراكب و يخوت السفاري
والوحدات البحرية  .ادارة وتشغيل واستغلل المناجم والتنقيب  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة
محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع  /مركز توت تريس للنشطة البحرية الموجود داخل منتجع الكابتن ريزورت
الكائن بالكيلو  12شمال مدينة الغردقة
 - 231ايه واي كلينك الطبية  AY Clinicقيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39021ورقم قيد
 180647فرعى عن اقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة التشخيصية أو العلجية يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الوحدة  c1.c2بالدور الرضي بالمبني المقام علي القطعه  162القطاع الول مركز المدينة  -التجمع
الخامس  -نيو كايرو ميديكال سنتر
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 - 232فلفارا للمطاعم  Flavaraقيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39065ورقم قيد 188875
فرعى عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافتريات و تقديم جميع أنواع المأكولت و المشروبات (
فيما عدا الكحولية ) و التيك أواى و التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح قانونا و التوكيلت التجارية و حق
إستغلل العلمات التجارية ( الفرانشايز )  .و تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن تنظيم
اعمال الوكالة التجاريه  ,و ل ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982و القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .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 فى الهيئات السالفة أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركةالحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة بورسعيد رقم  19قشلق
السواحل  -برج عروس البحر -
 - 233فلفارا للمطاعم  Flavaraقيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  39065ورقم قيد 188875
فرعى عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافتريات و تقديم جميع أنواع المأكولت و المشروبات (
فيما عدا الكحولية ) و التيك أواى و التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح قانونا و التوكيلت التجارية و حق
إستغلل العلمات التجارية ( الفرانشايز )  .و تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن تنظيم
اعمال الوكالة التجاريه  ,و ل ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982و القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .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 فى الهيئات السالفة أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركةالحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة القاهرة المحلين رقمى -29
 30الكائن بمول النرجس شارع التسعين
 - 234الشوربجي للتجهيزات الطبيه قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39610ورقم قيد 12245
فرعى عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه التجاره وتجميع الجهزه الطبيه وانشاء
مراكز القياسها تجهيز المستشفيات لجميع الجهزه الطبيه والمعمليه العلميه المقاولت المتخصصه الشتراك فى
المعارض بالداخل والخارج مع مراعاه احكام القوانين الل القرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم  2بالدور الول فوق الرضي عمارة رقم 4
شارع المشير احمد اسماعيل  -مساكن شيراتون
 - 235سبينيس ايجيبت قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39389ورقم قيد  16261فرعى عن
تجارة وتوزيع كافه المواد الغذائية وتعبئة وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والعطور تعبئة وتغليف وتوزيع
المستلزمات الستهلكية والسلعيه تجارة وتوزيع الجهزة اللكترونية امتلك وتشغيل وادارة الهايبر ماركت
والسوبر ماركت والمحلت التجارية متعددى الغراض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم
( )GF 27-28-29بمساحة  915متر مربع و خارجي  165متر مربع بالدور الرضي و مساحة  300متر
مربع كمخزن و ذلك بالمركز التجاري (مول توكانو) شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
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 - 236فانيل هاوس للحلوى ش م م قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39416ورقم قيد 35744
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع حلوى من عجين ادارة المطاعم 0مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع اللتزام
الشركة باداء حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  B1الكائن بالدور الرضي و المخزن التجاري  STB1بالمول
التجاري ( )01منطقه  10ب المستثمرين الشمالية التجمع الول  -القاهرة الجديدة
 - 237فانيل هاوس للحلوى ش م م قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39420ورقم قيد 35744
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع حلوى من عجين ادارة المطاعم 0مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع اللتزام
الشركة باداء حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بالمدخل عقار رقم  17شارع ابو داود الظاهر بالحي السادس مدينة نصر
 الكائن بالدور الرضي - 238المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39376ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة البحر
الحمر افتتاح الفرع الوحدة رقم ( )OPENDبالطابق الرضي بالسوق التجاري سينزو مول (اسواق سينزو)
جنوب مجاويش  -مدينة الغردقه
 - 239المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39378ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع المحل التجاري ( )LG01بالدور الرضي المنخفض بالمركز التجاري  THE YARDبمنطقه
الخدمات جنوب الحرفين  -بين المرحلتين الولي و الثانية  -مدينة الرحاب
 - 240المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39382ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الغربية
افتتاح الفرع الوحدة رقم ( )G95-G94-G93بالمركز التجاري مول طنطا المقام علي قطعه الرض رقم ()B
بالمنطقه التجاريه  -مدينة طنطا
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 - 241المتحده للتجزئه قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39385ورقم قيد  64984فرعى عن
تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من
المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات 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 تلحق ها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الغربية
افتتاح الفرع الوحدة رقم ( )G114-G113بالمركز التجاري مول طنطا المقام علي قطعه الرض رقم ()B
المنطقه التجارية مدينة طنطا
 - 242المصرية اللمانية لتغذية المياه والصرف  EGWSSقيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39711ورقم قيد  65571فرعى عن ** غرض الشركة هو  1 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التى :
مواسير مياه من البولى بروبلين
مستلزمات صرف صحى ومياه بلستيك
خراطة وتشغيل معادن
تصنيع محبس مياه من البلستيك
مواسير من بى.فى.سى
لوازم ووصلت مواسير من .CPVC
 2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اكسسورات البلستيك والمحابس ومعدات لحام مواسير بلستيك
 3استيراد ما يلزم لغرض التصنيع دون التجار
 4التجارة العامة والتصدير والتوريدات العمومية ( لكل ما هو مسموح به قانونا )
 5المقاولت العامة  6الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبش رط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة المنطقة
الصناعية الحرفية الولى القطعة رقم 66/6/1
 - 243مستشفى مصر زهرة المدائن الطبي التخصصى (ش.م.م) قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 39518ورقم قيد  78825فرعى عن غرض الشركة هو  :اقامة وتشغيل المستشفيات المتكاملة توريد المواد
الغذائية للمستشفيات المقاولت العامة والمتخصصة اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية الستيراد مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وحه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او 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 القاهرة  9شارع الحرمين  -قسم
البساتين
 - 244نيو كايزين قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39683ورقم قيد  116306فرعى عن
غرض الشركة  .اقامة وتشغيل وادارة المدارس الخاصة والدولية وتقديم الخدمات التعليمية فيما ل يجاوز مرحلة
التعليم الثانوى بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم ( )2/02كود ( )r07 - sch02مدرسة كايزن
بالعاصمة الدارية الجديدة
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 - 245زي فتنس للياقة البدنية  ZFITNESSقيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39469ورقم قيد
 128888فرعى عن خدمات المجال الرياضى وتشمل الداره او التسويق او التشغيل او اداره اللعاب
الرياضيه او انشاء النديه الخاصه او الكاديميات او النديه الصحيه او مراكز اللياقه البدنيه يجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في قطعه  5بلوك  12منطقه  1مدينة نصر
 - 246ترى لونج قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39585ورقم قيد  135214فرعى عن اقامة
وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات والكافيهات
انشاء و ادارة الملهى الترفيهية للطفال
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح مطعم vip
 loungeالدور الخمسون  -برج القاهرة
 - 247تيامو للملبس الجاهزه والتريكو  TIAMOقيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39668ورقم قيد
 143030فرعى عن غرض الشركة اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه تجاره وبيع الملبس
الجاهزه والتريكو الستيراد والتصدير وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  ,مع مراعاه احكام القانون رقم  121لسنه  1982بشان سجل
المستوردين  .ويجوز للشركه ان تشترك باي وجهه من الوجه 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  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم  17عباس العقاد -
المنطقه الولي مدينة نصر
 - 248برفكت للصناعات الهندسية و المعدنية قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  40671ورقم قيد
 159990فرعى عن غرض الشركه  :انشطه من داخل قانون  72لسنه  : 2017اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع
اللوميتال والوجهات وشيش الحصيره وجميع التشكيلت والصناعات المعدنيه والهندسيه  /تجاره الجمله والتجزئه
في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده ـ انشطه من خارج قانون  72لسنه  : 2017مقاولت عامه /
التوريدات العموميه  /الستيراد مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون
الستثمار ودون الخلل باحكام القوانين  -تلتزم الشركه باحكام القانةن رقم  120لسنه  .. 1982الخ بجهة
محافظة القاهرة افتتاح الفرع بمركز خدمات المنطقه الصناعية القطعه  B711التابعه لجهاز مدينة القاهرة الجديدة
التجمع الثالث القاهرة الجديدة
 - 249بومانى للتسويق السياحى
 BOMANIقيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  39659ورقم قيد  180426فرعى عن اقامة و
تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكولت و التيك اواى .تقديم خدمات الكاترينج  .توريد الوجبات الجاهزه .الدارة والتسويق السياحي للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  .تشغيل القرى السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق و
الجنحه الفندقيه  .اداره المشروعات  .مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع محل بالدور الرضي  -بالعقار رقم  96شارع عمرو بن الخطاب  -مصر الجديدة
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 - 250شركة ألوكس للطباعة ش0م0م بنظام المناطق الحره العامه بمدينة نصر قيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  39673ورقم قيد  332042فرعى عن تعديل المادة 2نشاط الشركة هو القيام فى المنطقه
الحره العامه بمدينة نصر بماشرة النشطه التاليه طباعة جميع انواع المطبوعات من الكتب و المجلت الثقافية
والعلميه والخرى لحساب الشركات العالميه والمصريه وتسويق المواد الثقافيه والعلنيه لخارج البلد و داخلها
والترجمه والدعايه والعلن وتصميم وطباعة الخرائط و الصور والشرائح الزجاجيه ووسائل اليضاح التعلميه
وكافة الدوات الفنيه و اللعب الفنيه بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم  - 3شارع  15بالمنطقه الحرة
العامة بمدينة نصر
 - 251محمد جمال فهمى عبد السلم وشركاه قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39908ورقم قيد
 53711فرعى عن  )1تشغيل وسائل النقل (البرية ) لنقل السائحين .
 )2تشغيل وسائل النقل النهرية و البحرية القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص من الجهات المعنية
لنقل السائحين.
 )3تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من
نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوى.
 )4بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن
شركات الطيران في بيع و صرف تذاكر السفر وشركات الملحة وشركات النقل الخرى.
وفقا لحكام القانون رقم  38لسنة  ,1977وتعديلته واخره القانون رقم  125لسنة  2008ولئحته التنفيذية
الصادرة بالقرار الوزاري رقم  209لسنة .2009
مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه  502الدور الخامس فوق البدروم و الرضي -
عقار رقم  7بلوك  35المنطقه التاسعه  -مدينة نصر
 - 252أر أى زد جروب قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  40014ورقم قيد  82968فرعى عن
غرض هذه الشركة هو  :التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا و على الخص تجارة الدوات و الجهزة
المنزلية و أجهزة التليفزيون و الفيديو و أجهزة الراديو و لوازمها و لعب الطفال و أجهزة التكييف و الساعات و
أجهزة التليفون و مستلزماتها و أجهزة الكمبيوتر و لوازمها و مكوناتها و يكون البيع نقدا أو بالجل ( التقسيط) و
تقديم خدمة التمويل الستهلكى مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط إستصدار
الراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  3بالدور الرضي التجاري و الميزانين بالعقار المقام
علي القطعه رقم  43شارع المراغي و يحمل رقم  71شارع المراغي  -حلوان
 - 253كابريول للتنمية العقارية قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39905ورقم قيد  88062فرعى
عن تعديل غرض الشركه ليصبح  /الستثمار والتسويق العقاري المقاولت العمومية والمتكاملة والمتخصصة .
ادارة وتشغيل وتملك القري السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة
او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية التصدير والتوكيلت التجارية تقديم
الستشارات الهندسية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  . 2008تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1981والقانون
رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اي
حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل
يخل بأحكام القانونين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجهة
من الوجوهة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في
مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة  2حي المصراويه  -عماره  18د  -شقه  2الجناح اليمن  -التجمع
الخامس
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 - 271اتش ام دبليو لستغلل العلمات التجارية قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40119ورقم قيد
 158311فرعى عن  1حق استغلل العلمات التجارية الفرنشايز 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 افتتاح الفرع عقار رقم  244شارع جنوب الكاديمية بالتجمع الخامس
 - 272عمر محفوظ وشركاه قيدت فى  2022-06-25برقم ايداع  40428ورقم قيد  179925فرعى
عن تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة واكسسواراتها .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القليوبية الصناعات الصغيرة  -منطقة ب  ,ج اسكان الشباب
قطعة  - 79قسم العبور  -مدينة العبور
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 - 254ايه تو زد لصناعة وسائل النقل  A To Zقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  40052ورقم قيد
 124193فرعى عن غرض الشركة  1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محاريث وخطاطات زراعية بجميع
انواعها  2.اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مقطورات زراعية مسطح وقلب ونقل  3 .صيانة المعدات الزراعية
والجرارات والمقطورات الزراعية وماكينات الري بجميع انواعها  4 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع
سيارات الركوب سعات مختلفة وسيارات النقل الثقيل والخفيف والبيك اب كابينة ودبل كابينة وسيارات النقل
المتوسط والثقيل وفوق الثقيل ورؤوس الجرارات وانصاف المقطورات  ,والمقطورات وسيارات الميني باص
والتوبيس وبناء هياكل واجسام الميكروباص والميني باص والتوبيس  ,الكامل وتجهيز وتصنيع شاسيهات
سيارات النقل بكافة انواعها وشاسيهات الميني باص والتوبيسات وتصنيع  ,قطع غيار السيارات وصيانة منتجات
الشركة تعديل المقطورات وانصاف المقطورات من سطح الي قلب وتنك ولوري وثلجة وونش وتعديل محاور
المقطورات ونصاف المقطورات وتوسيع المسافة بين الحاور وتضيقها واضافة محور ثالث ورابع والعكس وتعديل
وتعديل محاور سيارات النقل بكافة انواعها باضافة محور ومحورين وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها
والعكس تعديل قاطرة السيارة الي سطح وقلب وتنك ولوري وثلجة وونش سيلو والعكس  ,تعديل وتركيب
وتجميع وتنصنيع كبائن النقل بكافة انواعها ضغيف و متوسط وثقيل والتعديل من كابينة مفردة الي كابينة مزدوجة
وتعديل سيارة خلط الي قلب وسطح وتنك ولوري والعكس وتعديل نظام التعليق للسيارات النقل من قرب هوائية
الي سوست والعكس  5.اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصلت دولي (موزع احمال)بكافة انواعها من محور واحد
ومحورين وثلثة واربع محاور وتركيب وتعديل واحلل وتجديد سيارات الركوب وتبديل الجزاء التالفة لها مع
سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل وتركيب وتعديل واحلل وتجديد سيارات النقل الخفيف والثقيل وتبديل وتعديل
اللت الجر (محرك/كبائن/صندوق تروس)وتركيب وتعديل واحلل سيارات الميكروباص والميني باص
والتوبيس الكامل وميني باص وتبديل الجزاء التالفة منها وعمل سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل وتركيب وتبديل
واحلل وتجديد شاسيهات سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف واجراء اللحامات الطويلة والعرضية في
الشاسية (جديد ومستعمل) وتعديل انصاف المقطورات بكافة انواعها الي مقطورات كاملة بجميع انواعها والعكس
وتصنيع محركات ديزل وبنزين بكافة انواعها مختلفة القدرة وبساعات مختلفة وتصنيع صندوق التروس والمحاور
المامية والخلفية وتصنيع وتجميع وتصميم الكبائن مفردة ومزدوج وابدان السيارات وكبائن سيارات النقل الخفيف
والمتوسط والثقيل وتصنيع وتجميع اللت الجر المختلفة (صندوق تروس محاور كبائن محركات) وتصنيع
وتجميع وتصميم الدراجات البخارية رباعية وثنائية الشواط اثنان عجل وثلثة عجل واربع عجل (موتوسيكل
تروسيكل توك توك باتش باجي )وتصنيع وتجميع وتصميم جميع الصناعات المغذية لصناعة السيارات
الركوب والنقل الخفيف ومتوسط وثقيل وتصنيع وتجيع وتصميم جميع المعدات الثقيلة بكافة انواعها وتصنيع
وتجميع وتصميم المعدات الثابتة مثل الخلطات الثابتة والكسرات والتصنيع لدي الغير لكل ماسبق  6.تجارة
السيارات والمقطورات وانصاف المقطورات وقطع الغيار 7.التصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم 120لسنة 1982والقانون رقم121لسنة1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة
التجارية ,ولينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  8 .التوريدات العمومية 9 .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  10.تقديم الستشارات الهندسية ( فيما عدا ما يتعلق باسواق
الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و
الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركة العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية )  11تجارة مستحضرات التجميل و
المطهرات وتصنعيها لدي الغير  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول
علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من
الوجوة مع الشركات و غيرها 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحتة التنفيذية  .بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع شقه دور اول علوي رقم  3كائنة بنك السكان و
التعمير اول الغردقه الكوثر
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 - 255إينوفيكس للتجارة والصناعة والتغليف قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  40022ورقم قيد
 140082فرعى عن غرض الشركة المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة التوريدات العمومية
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق
والميادين ( اللند سكيب ) الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة
 1982والقانون  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ
تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض النقل البري للبضائع والمواد البترولية ومواد البناء .
ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه إل
بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع
الخذ في العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحي أو الرحلت  .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 أو التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر أوفي الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .تصنيع رولت بلستيك شفاف المستخدم في حفظ الطعمة تصنيع جميع منتجات التغليف
بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع انتاجي  :قطعه  129بالمنطقه الصناعية  -ال 800فدان  -مدينة بدر
 - 256فلكسانا للرياضة قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39814ورقم قيد  143477فرعى عن
غرض الشركة  :انشطة من داخل قانون  72لسنة  : 2017اقامة او تشغيل او ادارة الندية الصحية او مراكز
اللياقة البدنيه ـ انشطة من خارج قانون  72لسنة  : 2017إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة
والمتحركة لتقديم جميع أنواع المشروبات الساخنة والباردة ( فيما عدا المشروبات الكحولية ) وتقديم جميع أنواع
المأكولت والتيك اواي وعلي الشركة اللتزام بإفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي
حده وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها 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  6شارع السوق التجاري محل  1فيجين مساكن
نيركو  -الشطر الثالث  -المعادي
 - 257برايم بيلد للستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39971ورقم قيد 148637
فرعى عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد
بقراررئيس الجمهو ريةرقم  356لسنه . 2008يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  - A39مركز خدمات االياسمين التجمع
الول  -القاهرة الجديدة
 - 258ترفينا ايجيبت جروب للستيراد  Tervina Egypt Group T.E.Gقيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39866ورقم قيد  152328فرعى عن غرض الشركة  . 1 .الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول
علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
 . 2 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  . 3 .الستثمار والتطوير العقاري .
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  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في  47شارع النجيب الريحاني  -محل
رقم  4يمين مدخل العقار  -الزبكية
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 - 259ترفينا ايجيبت جروب للستيراد  Tervina Egypt Group T.E.Gقيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39872ورقم قيد  152328فرعى عن غرض الشركة  . 1 .الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول
علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
 . 2 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  . 3 .الستثمار والتطوير العقاري .
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  .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه الرض رقم  356بناحية الخرقانية -
حوض ترعه البلد  - 8طريق القناطر الخيرية
 - 260ترفينا ايجيبت جروب للستيراد  Tervina Egypt Group T.E.Gقيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  39877ورقم قيد  152328فرعى عن غرض الشركة  . 1 .الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول
علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
 . 2 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  . 3 .الستثمار والتطوير العقاري .
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  .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه الرض رقم  292بناحية الخرقانية -
حوض الخطابة رقم  - 9طريق القناطر الخيرية
 - 261العزب للصناعات الدوائية والتسويق قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39959ورقم قيد
 167407فرعى عن انشطة قانون  72لسنة  2017الستثمار العقاري 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  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم
 356لسنه  2008استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع استزراع
الراضي المستصلحة.
ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية والدوات
المنزلية .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلت الزراعية .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم ومنتجاتها .اقامة وتشغيل مخبز آلي وبلدي .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة
الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل .تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة .اقامة وتشغيل المراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .اقامة وتشغيل المستشفيات
المتخصصة أو المتكاملة أو العامة  ,وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.بشرط أن تقدم ( )%10سنويا
بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى .اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .اقامة
وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية ,والمنتجات الصناعية ,والمواد الغذائية .إنشاء أو إدارة أو
تشغيل المدارس.
نشاط خارج قانون  72لسنة  2017التصدير .المقاولت العامة .التسويق العقاري .الدعايه و العلن بكافة
الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه .اقامة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابته .اقامة وتشغيل دور الحضانة.
التسويق فيما هو مسموح به قانونا .إدارة المراكز الطبية من الناحية الدارية فقط.مع افراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم  - 178المنطقه
الصناعية  800فدان  -مدينة بدر
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 - 262ام اى بى للنشاءات  M.E.Pقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  39986ورقم قيد 172891
فرعى عن -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982و
القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة 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 القوانين المنظمة لهذا الغرض-.المقاولت العامه والمتخصصه بكافه انواعها
مقاولت العمال الكهربائية والكهروميكانيكيه واللكترونية والهندسية-اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات
وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه
وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون -مقاولت صيانه المبانى -التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /مكتب ادارى بالعنوان الفيل المقامة على قطعة الرض رقم
128الحى الثانى  -المنطقة الخامسة عشر
 - 263كومفورت فودز لدارة و تشغيل المطاعم  comfort foodsقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع
 40028ورقم قيد  189096فرعى 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 مبني رقم  63شارع سوريا -
الدور الثاني  -المهندسين
 - 264كومفورت فودز لدارة و تشغيل المطاعم  comfort foodsقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع
 40028ورقم قيد  189096فرعى 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 القاهرة الوحدة التجارية رقم ()NO:D
الكائنة بالمنطقة السياحية رقم 5أ – القاهرة الجديدة – القاهرة.
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 40109ورقم قيد 189101

 - 265ام تى ايه للتجارة والتوكيلت قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
فرعى عن انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
تجاره الجمله والتجزئه للملبس
انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
التوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل
يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام
الشركة 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 أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة
الجيزة محل  - 46ش جزيرة العرب  -المهندسين -
 - 266ام تى ايه للتجارة والتوكيلت قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  40109ورقم قيد 189101
فرعى عن انشطة داخل قانون  72لسنة :2017
تجاره الجمله والتجزئه للملبس
انشطة خارج قانون  72لسنة :2017
التوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل
يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام
الشركة 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 أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة
القاهرة محل رقم 39 - 7ش عباس العقاد
 - 267خطاب لتجاره الورق قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  40289ورقم قيد  9673فرعى
عن تجارة الورق الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وقطاعى واستيراد كافة انواع الورق مع مراعاه احكام
القوانين والقرارات واللوائح السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة بجهة محافظة
القليوبية افتتاح الفرع الهنجر رقم  1المقام علي القطعه (1ب) المنطقه الصناعية (ب) بلوك ( )27006العبور
 - 268افريكا كريست للستثمار-القاهرة الجديدة كابيتال ار  3قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 40121ورقم قيد  125380فرعى عن غرض الشركة  :الستثمار في مجال التعليم عن طريق إنشاء وإدارة
المدارس الخاصة بكافة أنواعها في مراحل التعليم قبل الجامعي مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح
الفرع قطعه  - R3الحي السكني الثالث  -العاصمة الدارية الجديدة
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 - 269اوفرسيز مارين للخدمات البحرية  OVERSEAS MARINE SERVICESقيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  40249ورقم قيد  135577فرعى عن تعديل غرض الشركه ليصبح /
التوكيلت الملحيه تملك وأدار وتشغيل واستجيار الوحدات البحريه القائمه بالفعل والسابق الحصول لها علي
التراخيص تقديم الخدمات الشحن والتفريغ البري والبحري للبضائع تقديم الستشارات الفنيه الخاصه بالسفن
ومستلزماته فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال
والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في ي مجال الوراق الماليه
المنصوص عليها في الماده 27من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه تجاره وبيع وتوزيع قطع الغيار والحبار
والدهانات الخاصه بك السفن تموين ا ال سفن صيانه واصلح السفن التوريدات العموميه ا قامه وتشغيل
مراكز الغوص والنشطة ا لمكمله لها أو المرتبطه بها توريد المواد الغذائيه وإعداد ا ل وجبات الجاهزه
وتوصيلها ,وتقديم الخدمات اللوجيستية ,تقديم خدمات وأعمال النظافه والتجميل بالمنازل والحدائق والمباني
الخاصه وتجميع القمامه والفضلت وتدويرها لدي الغير ,الصيانه المتنقلة للمعدات واللت والجهزة وادوات
الطهي ,اقامه .وتشغيل مغسله للملبس والقمشة ,اقامه وتشغيل المطاعم الثابته ,اقامه وتشغيل مصنع لعداد
الوجبات الجاهزه التوريدات البحريه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح استصدار التراخيص
اللزمه لممارسة هذه النشطه ,ويجوز للشركه إن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في
شركه أخري أو معها أو أن تتحول إلي شركه من طبيعه أخري وذلك كله طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
السويس افتتاح فرع بالعنوان  /مكتب ادارى بالدور السابع بالعقار رقم  11شارع رياض واحمد عبد العزيز -
بفندق ردس  -بورتوفيق  -السويس
 - 270جروبنا ستور للتجارة وتوريد الملبس الرياضية قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع 40268
ورقم قيد  153329فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التصدير تجارة وتوزيع وتوريد الملبس الرياضية التصدير
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 القاهرة افتتاح الفرع الكائن في  14شارع احمد عصمت  -عين شمس
 - 273شركة وود اند ميتال للتجهيزات و الديكورات ( Wood&Metalش.ذ.م.م) قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  40498ورقم قيد  81088فرعى عن غرض الشركة هو  :التصدير /التوكيلت التجارية /
التوريدات العمومية  /تجهيزات المحلت التجارية  /المقاولت العمومية  /القيام باعمال التشطيبات والديكورات
 /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة  1982وتنظيم أعمال الوكالة
التجارية ولينشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاوالة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 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 ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها
أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  12شارع سيد سعد
ناصيه شارع طه حسين  -النزهه الجديدة  -قسم النزهه
 - 274اقمشة الفجر للتجارة قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40508ورقم قيد  99972فرعى
عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة الغزل والنسيج والملبس الجاهزة
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القليوبية
افتتاح الفرع بلوك رقم  3مجمع البنوك  -المنطقه الصناعية قسم العبور
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 - 275اقمشة الفجر للتجارة قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40511ورقم قيد  99972فرعى
عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة الغزل والنسيج والملبس الجاهزة
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  42انابيب -المنطقه الصناعية  -قسم اول السلم
 - 276اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 40753ورقم قيد  158019فرعى عن الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام
القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التجارة العامة و
التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .
التوريدات العمومية .تجارة الملبس الجاهزة والمنتجات الجلدية بكافة انواعها .استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.واستزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .اقامة المزارع السمكية.
الزراعة بنظام الصوبات الزراعية .توريد السمدة والمخصبات الزراعية واللت والمعدات الزراعيه .المقاولت
العامة .تأجير السيارات والمعدات الهندسية فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين .الصيانة المتنقلة لللت
والمعدات .توريد وتجارة وحدات المراقبة التليفزيونية (كاميرات المراقبة) للمنشآت من الداخل فقط وشبكات
التصال الداخلية .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  .2003التصنيع لدى الغير
للملبس الجاهزة والحذية والشنط بكافة انواعها.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الكائن بالعقار  40أ  -شارع شريف  -حلوان
 - 277ليزر روم للعيادات التخصصية قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40714ورقم قيد 179316
فرعى عن اقامة وتشغيل عيادات متخصصة فى التجميل وازالة الشعر بالليزر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  /شقة رقم
 32بالدور الثالث فوق الرضى والميزانين بالعقار رقم  39شارع عباس العقاد  -قسم اول مدينة نصر ق 11
بلوك  64منطقة  - 1مدينة نصر
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 - 278سيناء الوطنية للصناعات البلستيكية  NSPIقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40787ورقم
قيد  189250فرعى عن  1اقامة وتشغيل مصنع لنتاج المنتجات البلستيكية بكافة انواعها والنشطة
المكملة لها  2.الستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  .تلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين والمستوردين
وفقا لحكام القوانين ارقام  118لسنه 1975والقانون رقم  121لسنه  1982مع التزام الشركة بافراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار في حالة عدم التزام 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  72لسنه  . 2017وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة شمال سيناء المنطقة الصناعية
 - 279سيناء الوطنية للصناعات البلستيكية  NSPIقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  40787ورقم
قيد  189250فرعى عن  1اقامة وتشغيل مصنع لنتاج المنتجات البلستيكية بكافة انواعها والنشطة
المكملة لها  2.الستيراد والتصدير والتوريدات العمومية  .تلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين والمستوردين
وفقا لحكام القوانين ارقام  118لسنه 1975والقانون رقم  121لسنه  1982مع التزام الشركة بافراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار في حالة عدم التزام 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  72لسنه  . 2017وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة القاهرة مدخل رقم  2الوحده ( ) 8,7بالدور الثانى عشر -
 15شارع احسان عبدالقدوس  -عماره الستاد البحرى  -عمارات العبور صلح سالم
 - 280الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41168ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة الجيزة ميدان سفنكس 26
يوليو المهندسين -
 - 281الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41168ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة القاهرة 0
 - 282الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41175ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة الجيزة ميدان سفنكس 26
يوليو المهندسين -
 - 283الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41175ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة القاهرة 0
 - 284الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41180ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة الجيزة ميدان سفنكس 26
يوليو المهندسين -
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 - 285الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41180ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة القاهرة 0
 - 286الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41182ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة الجيزة ميدان سفنكس 26
يوليو المهندسين -
 - 287الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41182ورقم قيد  21142فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات
والقيام بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة القاهرة 0
 - 288المطاعم الدولية قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40997ورقم قيد  45753فرعى عن
انشاء وادارة وتشغيل المطاعم ( الثابتة ) وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة
محافظة القاهرة اضافه فرع بالوحده الكائنة بمجمع شيل اوت بلزا روكسى  -مصر الجديدة وتعيين  /سيد نبيل
بيومى رقم قومى  28903250105971مدير للفرع
 - 289المطاعم الدولية قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41001ورقم قيد  45753فرعى عن
انشاء وادارة وتشغيل المطاعم ( الثابتة ) وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة
محافظة القاهرة اضافه فرع بالوحده رقم  ff- 04المبنى  fالدور الرضى بمول مدينتى اوبن اير مول  -مدينتى -
طريق القاهرة السويس وتعيين  /سيد نبيل بيومى رقم قومى  28903250105971مدير للفرع
 - 290ريتيل برو قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41049ورقم قيد  75413فرعى عن 1
اقامه و تشغيل و تملك و ادارة المحلت التجارية السياحية لبيع الحلوى و الكونفيرزى و الخبز المميز و
الشيكولته و كافه الحلويات الغربية و الشرقيه و اليس كريم و الحلوى المسكرة
 2اقامه و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات (الثابته) لتقديم الماكولت و المشروبات الساخنه و العصائر
 3التصدير
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
شبيه ة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع المحل رقم  5الكائن بالدور الرضي  -العمارة رقم  27بمشروع المل  -شارع  233دجله  -المعادى
 - 291كاتالست لصيانه زجاج السيارات قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41191ورقم قيد 93181
فرعى عن غرض الشركة هو الصيانة المتنقله لزجاج السيارات التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا وعلى الخص تجارة الزجاج التصدير والتوكيلت التجارية التوريدات العمومية تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982وتعديلتهما فى 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 ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع
محل  1شارع هلل ابن امية  -النزهه
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 - 292كاتالست لصيانه زجاج السيارات قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41195ورقم قيد 93181
فرعى عن غرض الشركة هو الصيانة المتنقله لزجاج السيارات التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا وعلى الخص تجارة الزجاج التصدير والتوكيلت التجارية التوريدات العمومية تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982وتعديلتهما فى 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 ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع
وحدة  24بالبدروم الول بالمبني الداري و التجاري  -مشروع ارابيل بلزا  -القاهرة الجديدة
 - 293جوهرة للمجوهرات قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41127ورقم قيد  103988فرعى
عن تجارة الذهب والمجوهرات والحجار الكريمة وشبه الكريمة والفضة والساعات والتحف والهدايا
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  60شارع المعز لدين ا  -الصاغه  -الجمالية
 - 294جوهرة للمجوهرات قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41132ورقم قيد  103988فرعى
عن تجارة الذهب والمجوهرات والحجار الكريمة وشبه الكريمة والفضة والساعات والتحف والهدايا
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم  2ضمن الدور الرضي بالعقار رقم  - 7شارع
الثورة  -الكوربة  -مصر الجديدة
 - 295جوهرة للمجوهرات قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41134ورقم قيد  103988فرعى
عن تجارة الذهب والمجوهرات والحجار الكريمة وشبه الكريمة والفضة والساعات والتحف والهدايا
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  10شارع هارون الرشيدي  -ميدان الجامع  -مصر الجديدة
 - 296تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41070ورقم قيد
 107031فرعى عن التمويل متناهي الصغر
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الكائن مقره في  1شارع البترول من شارع المرج الغربي الرئيسي امام محطة مترو المرج  -قسم
المرج
 - 302أى ستيشن لتجارة اللكترونيات قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40956ورقم قيد
 171033فرعى عن "تجارة وتوزيع الجهزة اللكترونية واكسسوارات الهاتف المحمول.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 افتتاح الفرع محل بمساحة  16متر مربع بجوار السور الجانبي بمحطة
وطنية محور المشير طنطاوي التابعه للشركة الوطنية لبيع و توزيع المنتجات البترولية
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 - 303الزهرة جلوبال للحاصلت الزراعية قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41037ورقم قيد
 171418فرعى عن "التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا".التصدير".توريد الحاصلت
الزراعية.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع  /طريق مرصفا
 - 297سويتش بلس  SWITCH PLUSقيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41205ورقم قيد
صيانة الهواتف المحمولة و انشاء مراكز صيانة بشرط استصدار
 120835فرعى عن غرض الشركة هو:
التراخيص اللزمة لممارسة النشاط .تجارة واستيراد الهواتف المحمولة و مستلزماتها  ,و كافه أنواع الجهزة
اللكترونية و شرائط وأجهزة الكمبيوتر و الميكروفيلم و الحاسبات و برامجها و مستلزمات تشغيلها و القيام
ادارة
التوريدات العمومية .
باعمال التركيب لتلك الجهزة و مستلزماتها و تشغلها و صيانتها و اصلحها .
الستيراد والتصدير
المشروعات عدا الدارة الفندقية .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح قانونا.
والتوكيلت التجارية  .تقديم الدراسات و الستشارات الفنية للنظم المحاسبية الخاصة بالحاسبات اللية و نظم
العمل و المعلومات و امداد و تنظيم و تصميم البرامج اللزمة لنظم التطبيقات المختلفة على الحاسبات اللية و
القيام بأعمال التدريب فيما عدا التدريب المهني .وتلتزم الشرکه بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم
 121لسنة  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشرکه اي حق
في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم ( )G07بالدور الرضي  -المول التجاري - THE YARD
الرحاب  -القاهرة الجديدة
 - 298قرطبة للصناعات المتعددة قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41223ورقم قيد 130388
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السلك والقفال والكوالين يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة
او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الغربية افتتاح الفرع  /دماط مركز قطور
 - 299كرم محمد عبد الرحمن شعلن و شريكيه قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41157ورقم قيد
 156615فرعى عن نشاط داخل ق  :72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه بكافه انواعها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير البلستيك و قطع وصلت بلستيك (  ) P.V.Cنشاط خارج ق :72
المقاولت العامه مقاولت اعمال رصف الطرق تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع الكائن في قطعه رقم  - 2/6130المنطقه
الصناعية السادسة  -السادات
 - 300جيم الملوك للياقة البدنية والندية الصحية (ش.م.م) قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع 40991
ورقم قيد  160482فرعى عن الدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية
الخاصة أو الكاديميات أو الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية 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 افتتاح الفرع الكائن في  50شارع عبد العزيز فهمي  -من شارع العروبة مصر الجديدة
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 - 301أى ستيشن لتجارة اللكترونيات قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40950ورقم قيد
 171033فرعى عن "تجارة وتوزيع الجهزة اللكترونية واكسسوارات الهاتف المحمول.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 افتتاح الفرع محل تجاري رقم  2مكرر بالدور الرضي بالعقار رقم 41
شارع النزهه  -مشروع رابعه الستثماري  -مدينة نصر
 - 304لتس فيب لتجارة السجائر اللكترونية ولوازمها قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41088ورقم
قيد  171464فرعى عن "تجارة السجائر اللكترونية ولوازمها".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 افتتاح فرع  /كشك بمحطة شيل اوت  -الدائرى  - 3الكائن بمحطة شيل اوت الطريق الدائرى -
شارع التسعين  -التجمع الخامس
 - 305لتس فيب لتجارة السجائر اللكترونية ولوازمها قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41116ورقم
قيد  171464فرعى عن "تجارة السجائر اللكترونية ولوازمها".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 افتتاح فرع  /كشك بالمركز التجارى الترفيهى (  ) The Cornerوالكائن عنوانه منطقة
الخدمات أ,ب  -قطعة رقم  4المستثمرين الشمالية  -التجمع الول  -امام بوابة - 6الرحاب
 - 306لتس فيب لتجارة السجائر اللكترونية ولوازمها قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41129ورقم
قيد  171464فرعى عن "تجارة السجائر اللكترونية ولوازمها".وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ".ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة
محافظة الجيزة افتتاح فرع  /كشك بالمشروع التجارى بأسم مجمع مول امريكانا بلزا زايد والكائن بالقطعة رقم
 11الكائن بالمحور الكريزى ووتر  -بمدينة الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 307إليجانت لصناعة وتجارة الملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41265ورقم قيد
 178000فرعى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة أنواعها
تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة الجيزة  46شارع
محمد حافظ  -البراجيل  -اوسيم
 - 308إليجانت لصناعة وتجارة الملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41265ورقم قيد
 178000فرعى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة أنواعها
تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع
بالعنوان  /محل رقم  341/340بادور الول الكائنة بالجراند مول المعادى  250 -ميدان كلية النصر .
 - 311سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41730ورقم قيد
 45178فرعى عن نفس النشاط الصلى بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :مبني رقم  12ب  02منطقة (
و) المنطقة التجارية  -كايرو فستيفال سيتي  -الكائن بأرض الفطيم  -شارع طه حسين  -التجمع الخامس
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 - 309بريتو كلود قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  41162ورقم قيد  182263فرعى عن :
انشطة من داخل قانون  72لسنة  - 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية بكافة انواعها  -اقامة
وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف كافة البضائع  -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة
صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات  ,والتعليم
التكنولوجي - .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- .
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها - .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 الحاسباتوبالوسائل اللكترونية - .تصميم معدات الحاسبات اللية - .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات
بمختلف أنواعها - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها - .تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات
البنية الساسية للمعلومات والتصالت - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات  - .تنفيذ
وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات - .التصالت وخدمات النترنت  - .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة  :انشطة من خارج قانون  72لسنة  - 2017التوزيع والتجارة اللكترونية  -ادارة وتشغيل المطاعم
الثابتة  -التصدير 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 .مع اللتزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /المصنع رقم  259بمنطقة
الصناعات الصغيره بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية  -العين السخنه  -التجمع الثالث
 - 310دى في استيل لتشكيل اللواح المعدنيه
 DV STEELقيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  40993ورقم قيد  184760فرعى عن نشاط
داخل ق - :72أقامه و تشغيل مصنع لتشكيل اللواح المعدنيه  -اقامه و تشغيل مصنع لخراطه و تشكيل المعادن
اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدنى اللزم للمطابخ و المكاتب و الفنادق -اقامه و تشغيل مصنعلتصنيع المستلزمات المعدنيه للمستشفيات و العيادات و المعامل -اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الصناعات
الهندسيه من مستلزمات اللت -تجارة الجملة و التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع الجهزة الطبية -أقامه و تشغيل
مصنع لتصنيع و تجميع وحدات معالجه المياه نشاط خارج ق - :72الستيراد 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 - .صيانه و اصلح جميع أنواع الجهزة الطبية ووحدات معالجه المياه  -التوزيع فيما هو مسموح
به قانونا  -التصنيع لدى الغير مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع  :مصنع بالقطعة رقم (- )97
المنطقية الصناعيه  250فدان
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 - 312توفير للمواد الغذائية ( كازيون  )kazyon -قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41638ورقم
قيد  77422فرعى عن  1إدارة وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة ومحال الهايبر ماركت والسوبر
ماركت والمحلت التجارية والمتاجر الشاملة ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة سواء للبيع بالجملة أو بالتجزئة
لبيع كافة المنتجات المحلية والمستوردة بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الستهلكية والسلعية بكافة
أنواعها والجهزة والمكونات الكهربائية والجهزة الرياضية والمفروشات 2إقامة وتشغيل المخازن لتخزين
البضائع المسموح بها قانونا فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره 3التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا 4التوريدات العمومية 5القيام بأعمال الديكور والتشطيبات.
 6القيام بنشاط البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة بصفة عامة 7الشراء والبيع والبيع بالتقسيط الذى تقل
المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر والتوزيع والتعامل والتجار فى السلع والمنتجات والصناف والمنقولت
والبضائع والمواد الستهلكية والمحاصيل وكافة السلع أيا كانت طبيعتها ووصفها ويشمل ذلك دون الحد من
عمومية ما سبق كافة أنواع وأوصاف المنتجات الغذائية والغير غذائية والمحاصيل الزراعية من أى نوع بما فى
ذلك بضائع ومنتجات البقالت والحبوب والفواكه والخضروات والسماك واللحوم والطيور الداجنة ومنتجات
اللبان أيا كان نوعها والمنتجات والغذية الحيوانية والمشروبات والعصائر والمشروبات المعدنية والغازية وأيضا
بيع وشراء وتوزيع المنسوجات والقمشة والملبس المحلية والحذية والسلع الكمالية ومنتجات ومواد السلع الجلدية
وتجهيزات الثاث والمنازل والدوات المنزلية وأدوات المطابخ والوانى ولوازم ومعدات الجهزة سواء المنزلية
أو التجارية أو الصناعية وأجهزة وكافة إكسسوارات الحاسب اللى والكمبيوتر والدوات المكتبية والكتب
والمجلت ومعدات ولوازم وأدوات وأجهزة السلع الكهربائية والمنزلية وأجهزة الحاسبات اللية والتصـالت
والموسيقى والترفيه والتسلية ولعب الطفال والسيارات والمركبات والدراجات البخارية وغيرها والمستحضرات
الصيدلية ومنتجات ومعدات الطب والجراحة ,والعطور ومستلزمات التجميل وبصفة عامة التجار فى كافة
الحتياجات من كافة السلع والمنتجات والبضائع من أى نوع أو وصف أو أى منشأة أو بائع تجزئة أو متجر أو
نادى أو مطعم أو فندق أو مقهى أو محل أو شخص سواء كان للستخدام المنزلى أو الشخصى أو التجارى أو
الستهلك 8.إدارة وتشغيل المصانع والمعامل بغرض التصنيع لدى الغيروتعبئة وتغليف لدى الغير وتقنية وبيع
وتوزيع المنتجات بجميع أنواعها فيما عدا تصنيع الحديد واللمونيوم والسمنت والسمدة والسمدة الزوتية
والبتروكيماويات وكذا الستيراد والتصدير والوساطة التجارية 9بيع السجائر بكافة انواعها ,مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة هذه
النشطة 10.بيع كافة خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بجميع أنواعها وفئاتها ,وأجهزة التليفون المحمول
بجميع أنواعها ,وكذا كافة أنواع الكسسوارات والملحقات المتعلقة بها ,وكافة خدمات المحمول 11.إعداد وتصنيع
وتجهيز وتعبئة وتغلفة لدى الغير وتوريد وبيع كافة أنواع المخبوزات والحلوى من عجين 12توريد وتركيب
ماكينات الصرف اللى 13إعداد وتجهيز وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة ,وذلك لتقديم جميع
أنواع المأكولت والوجبات الغذائية الجاهزة والتيك أواى واليس كريم والمشروبات الساخنة والباردة بكافة أنواعها
وأصنافها.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة هذه النشطة ,ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول 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 طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة
القليوبية افتتاح فرع بالعنوان  /المحل الكائن بالطريق العام – حى شلقان
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 - 313توفير للمواد الغذائية ( كازيون  )kazyon -قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41642ورقم
قيد  77422فرعى عن  1إدارة وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة ومحال الهايبر ماركت والسوبر
ماركت والمحلت التجارية والمتاجر الشاملة ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة سواء للبيع بالجملة أو بالتجزئة
لبيع كافة المنتجات المحلية والمستوردة بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الستهلكية والسلعية بكافة
أنواعها والجهزة والمكونات الكهربائية والجهزة الرياضية والمفروشات 2إقامة وتشغيل المخازن لتخزين
البضائع المسموح بها قانونا فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره 3التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا 4التوريدات العمومية 5القيام بأعمال الديكور والتشطيبات.
 6القيام بنشاط البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة بصفة عامة 7الشراء والبيع والبيع بالتقسيط الذى تقل
المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر والتوزيع والتعامل والتجار فى السلع والمنتجات والصناف والمنقولت
والبضائع والمواد الستهلكية والمحاصيل وكافة السلع أيا كانت طبيعتها ووصفها ويشمل ذلك دون الحد من
عمومية ما سبق كافة أنواع وأوصاف المنتجات الغذائية والغير غذائية والمحاصيل الزراعية من أى نوع بما فى
ذلك بضائع ومنتجات البقالت والحبوب والفواكه والخضروات والسماك واللحوم والطيور الداجنة ومنتجات
اللبان أيا كان نوعها والمنتجات والغذية الحيوانية والمشروبات والعصائر والمشروبات المعدنية والغازية وأيضا
بيع وشراء وتوزيع المنسوجات والقمشة والملبس المحلية والحذية والسلع الكمالية ومنتجات ومواد السلع الجلدية
وتجهيزات الثاث والمنازل والدوات المنزلية وأدوات المطابخ والوانى ولوازم ومعدات الجهزة سواء المنزلية
أو التجارية أو الصناعية وأجهزة وكافة إكسسوارات الحاسب اللى والكمبيوتر والدوات المكتبية والكتب
والمجلت ومعدات ولوازم وأدوات وأجهزة السلع الكهربائية والمنزلية وأجهزة الحاسبات اللية والتصـالت
والموسيقى والترفيه والتسلية ولعب الطفال والسيارات والمركبات والدراجات البخارية وغيرها والمستحضرات
الصيدلية ومنتجات ومعدات الطب والجراحة ,والعطور ومستلزمات التجميل وبصفة عامة التجار فى كافة
الحتياجات من كافة السلع والمنتجات والبضائع من أى نوع أو وصف أو أى منشأة أو بائع تجزئة أو متجر أو
نادى أو مطعم أو فندق أو مقهى أو محل أو شخص سواء كان للستخدام المنزلى أو الشخصى أو التجارى أو
الستهلك 8.إدارة وتشغيل المصانع والمعامل بغرض التصنيع لدى الغيروتعبئة وتغليف لدى الغير وتقنية وبيع
وتوزيع المنتجات بجميع أنواعها فيما عدا تصنيع الحديد واللمونيوم والسمنت والسمدة والسمدة الزوتية
والبتروكيماويات وكذا الستيراد والتصدير والوساطة التجارية 9بيع السجائر بكافة انواعها ,مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة هذه
النشطة 10.بيع كافة خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بجميع أنواعها وفئاتها ,وأجهزة التليفون المحمول
بجميع أنواعها ,وكذا كافة أنواع الكسسوارات والملحقات المتعلقة بها ,وكافة خدمات المحمول 11.إعداد وتصنيع
وتجهيز وتعبئة وتغلفة لدى الغير وتوريد وبيع كافة أنواع المخبوزات والحلوى من عجين 12توريد وتركيب
ماكينات الصرف اللى 13إعداد وتجهيز وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة ,وذلك لتقديم جميع
أنواع المأكولت والوجبات الغذائية الجاهزة والتيك أواى واليس كريم والمشروبات الساخنة والباردة بكافة أنواعها
وأصنافها.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة هذه النشطة ,ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول 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 طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة
القاهرة اففتاح فرع بالعنوان  /المحل الكائن برقم ( )33شارع إسماعيل أباظة
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41724

 - 314اتيليه العرب للثقافه و الفنون ( جاليرى العرب ) قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
ورقم قيد  84022فرعى عن مركز تدريب لعداد و تنمية و تدريب الموارد و الكوادر البشرية
تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة و المهرجانات و قاعات عرض الفنون التشكيلية (
جاليرى ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .
نشر و توزيع الكتب .
القيام باعمال الترجمه .
اقامة و ادارة و تشغيل استوديو للتسجيل الصوتى ( عدا استوديوهات البث الذاعى ) .
اقامة و ادارة و تشغيل المطاعم و الكافيهات و الكافيتريات ( الثابتة )
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة اضافه
فرع للشركة بالعنوان  24 /شارع حسن عاصم متفرع من شارع البرازيل  -الزمالك
 - 315اف.دى.او لتشغيل المطاعم الحديثه  F.D.Oقيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41576ورقم
قيد  112154فرعى عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(
عدا الكحولية)و تقديم جميع أنواع
المأكولت و التيك اواى
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 ) .
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
حق استغلل العلمات التجارية (فرانشايز)
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السال فة او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة التجارية ( )4بالدور الرضى  -المبنى التجارى
الدارى  -القطعة رقم  21منطقة المستثمرين الشمالية

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

Page 457 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 316ايه ام سي للمقاولت و التجاره AMC FOR CONTRACTING AND TRADINGقيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  41580ورقم قيد  115192فرعى عن المقاولت العامة
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  119 /المجاورة الولى  -الفسطاط الجديدة  -القاهرة
وتعيين  /احمد امين محمد المعتصم بال امين  -مدير للفرع
 - 317جذور الدولية لداره و تشغيل المطاعم قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41459ورقم قيد
 118797فرعى عن ** غرض الشركة هو  :اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات
السياحية وتجارة المواد الغذائية وبيع منتجات التبغ بأنواعه والسجائر بأنواعه والمعسل بأنواعه ومنتجات
ومستلزمات الشيشة والتوكيلت التجارية التوريدات العمومية وكذلك توريد وتقديم خدمة الغذية والمشروبات فيما
عدا المشروبات الكحولية والضيافة العامة والكاترنج بأنواعه وادارة وتشغيل قاعات وصالت ضيافة خدمة كبار
الزوار ورجال العمال وتقديم الخدمات والستشارات اللوجيستية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة
القاهرة افتتاح الفرع  67 /شارع ابو بكر الصديق
 - 318توتال ستورز قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41543ورقم قيد  135915فرعى عن
تجارة و تسويق و تركيب و توريد وصيانه اجهزة التكييف
التجارة العامة و التوزيع على الخص الجهزة الكهربائية و الدوات المنزلية و المفروشات
المقاولت الكهروميكانيكية
مقاولتصيانة شبكات التصالت دون النترنت
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  136أ شارع جسر السويس
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 41545ورقم قيد  135915فرعى عن

 - 319توتال ستورز قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
تجارة و تسويق و تركيب و توريد وصيانه اجهزة التكييف
التجارة العامة و التوزيع على الخص الجهزة الكهربائية و الدوات المنزلية و المفروشات
المقاولت الكهروميكانيكية
مقاولتصيانة شبكات التصالت دون النترنت
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  4بالدور الرضي بالعقار رقم  52و الشقه رقم  12بالدور
الول  -عمارات مصر للتعمير  -مساكن شيراتون  -قسم النزهه
 - 320مطعم شام العز قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41570ورقم قيد  156125فرعى عن
اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع الماكولت وجميع انواع المشروبات فيما عدا
الكحولية والتيك اواى.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /محل رقم  - G10 -مول تاون سنتر
 - 321اون تراك للملبس الجاهزة قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41655ورقم قيد 161608
فرعى عن تجارة و توريد الملبس الجاهزة التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع  46 /شارع راغب
 - 322بيرسونال لدارة المنشات الطبية قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41519ورقم قيد
إقامة وتشغيل وإدارة مراكز طبية متخصصة فى علج المراض النفسية - .
 172985فرعى عن -
إقامة وتشغيل وإدارة العيادات التخصصية - .
وتشغيل 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 - .
 إقامة 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 القاهرة عمارة  80شبرا روض الفرج
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 - 323بيرسونال لدارة المنشات الطبية قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  41519ورقم قيد
إقامة وتشغيل وإدارة مراكز طبية متخصصة فى علج المراض النفسية - .
 172985فرعى عن -
إقامة وتشغيل وإدارة العيادات التخصصية - .
وتشغيل 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 - .
 إقامة 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 القاهرة 0
 - 324شركة عزبة السعادة  THE HAPPINESS RANCHقيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41746ورقم قيد  189399فرعى عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
. 2008
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
إقامة المزارع السمكية .
تربيه الخيول
الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه
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  15أ الكائن بمول المعز الدارى الحي الثاني عشر  -الشيخ زايد
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 - 325شركة عزبة السعادة  THE HAPPINESS RANCHقيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 41746ورقم قيد  189399فرعى عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
. 2008
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
إقامة المزارع السمكية .
تربيه الخيول
الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه
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
القليوبية افتتاح فرع بالعنوان  /موقع ممارسة النشاط في :مزرعة "ورثة الحاج عبد الحميد بدوي" الكائنة بحوض
العريض القبلي نمرة ( ,)16زمام قرية طحلة
 - 326مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42060ورقم قيد
 16199فرعى عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر
ماركت لبيع و توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و
السلع المعمرة و منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى
من العجين الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و
تجهيز اللحوم و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء
دواجن مبردة ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم
المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض
الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل
العنوان :شقة  - 1001الدور العاشر ( فوق الرضى والميزانين ) بالعقار رقم  30شارع لبنان-مدينة المهندسين-
 - 327مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42060ورقم قيد
 16199فرعى عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر
ماركت لبيع و توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و
السلع المعمرة و منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى
من العجين الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و
تجهيز اللحوم و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء
دواجن مبردة ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم
المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض
الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 0
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 - 328مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42064ورقم قيد
 16199فرعى عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر
ماركت لبيع و توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و
السلع المعمرة و منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى
من العجين الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و
تجهيز اللحوم و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء
دواجن مبردة ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم
المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض
الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل
العنوان :شقة  - 1001الدور العاشر ( فوق الرضى والميزانين ) بالعقار رقم  30شارع لبنان-مدينة المهندسين-
 - 329مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42064ورقم قيد
 16199فرعى عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر
ماركت لبيع و توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و
السلع المعمرة و منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى
من العجين الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و
تجهيز اللحوم و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء
دواجن مبردة ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم
المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض
الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 0
 - 330مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42067ورقم قيد
 16199فرعى عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر
ماركت لبيع و توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و
السلع المعمرة و منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى
من العجين الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و
تجهيز اللحوم و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء
دواجن مبردة ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم
المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض
الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل
العنوان :شقة  - 1001الدور العاشر ( فوق الرضى والميزانين ) بالعقار رقم  30شارع لبنان-مدينة المهندسين-
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 - 331مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42067ورقم قيد
 16199فرعى عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر
ماركت لبيع و توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و
السلع المعمرة و منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى
من العجين الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و
تجهيز اللحوم و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء
دواجن مبردة ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم
المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض
الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 0
 - 332هايبر وان للتجارة قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42010ورقم قيد  36108فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتشغيل مصنع لنتاج مصنعات اللحوم والدواجن  2.اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان
ومنتجاتها واليس كريم  3.اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوى من العجائن والمخبوزات  4.اقامه وتشغيل
مصنع لفرز وتعبئه وتغليف الخضراوت والفاكهه  5.انشاء واداره مراكز التسويق التجارية ومزاولة النشاط بتلك
المراكز بما تشمله من محلت ومطاعم وكافه النشطه المرتبطه بها  6.بيع الوجبات الجاهزة والسابقه للتجهيز
والمشروبات البارده والساخنة (فيما عدا المشروبات الكحولية) 7بيع اللحوم الطازجه ومنتجات اللحوم  ,وبيع
الدواجن ومنتجات الدواجن  ,وبيع السماك الطازجه وقلى وشى وتجاره السماك وبيعها  8.بيع جميع انواع البن
 9.بيع وتجاره جميع المنتجات المسموح بها قانونا بما فيها الثاث والجهزة الكهربائية والدوات المنزلية
والورقيات وجميع المستلزمات الستهلكية وذلك بالجملة وبالتجزئه بسعر الجملة  10.بيع وتجاره جميع المواد
الغذائيه والستهلكية بما فيها البقاله بجميع انواعها وجميع السلع الغذائيه بالجمله وبالتجزئه بسعر الجمله 11.
العمل فى مجال التنمية السياحيه والعقاريه واستصلح الراضى وزراعتها (وذلك اكثر من عشرين الف فدان )
والستثمار العقارى وتملك الراضى والتشيد والبناء والمقاولت وانشاء وتشغيل واداره القرى السياحيه والفنادق
الثابته والموتيلت والمراكز التجاريه  ,واقامه وانشاء واداره دور العرض السينمائى والملهى الترفيهيه 12.
الدعايه والعلن لحساب الشركه ولحساب الغير  13.الوكاله التجاريه (التوكيلت التجاريه والستيراد لجميع
انواع المعدات والجهزة المتعلقه بالنشاط وكذلك التوكيلت التجاريه بكافه انواعها واشكالها) 14التصنيع الزراعى
والصناعى وتملك واستصلح الراضى الزراعيه  15.الستيراد والتصدير  16.التجارة اللكترونية عبر
النترنت  .جميع ماسبق مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه . 2007مع مراعاه أحكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  .بجهة محافظة الجيزة هايبر وان  -امتداد
محور  26يوليو  -مدخل ( )1مدينة الشيخ زايد  -محافظة  6اكتوبر
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 - 333هايبر وان للتجارة قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  42010ورقم قيد  36108فرعى عن
غرض الشركة اقامه وتشغيل مصنع لنتاج مصنعات اللحوم والدواجن  2.اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان
ومنتجاتها واليس كريم  3.اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوى من العجائن والمخبوزات  4.اقامه وتشغيل
مصنع لفرز وتعبئه وتغليف الخضراوت والفاكهه  5.انشاء واداره مراكز التسويق التجارية ومزاولة النشاط بتلك
المراكز بما تشمله من محلت ومطاعم وكافه النشطه المرتبطه بها  6.بيع الوجبات الجاهزة والسابقه للتجهيز
والمشروبات البارده والساخنة (فيما عدا المشروبات الكحولية) 7بيع اللحوم الطازجه ومنتجات اللحوم  ,وبيع
الدواجن ومنتجات الدواجن  ,وبيع السماك الطازجه وقلى وشى وتجاره السماك وبيعها  8.بيع جميع انواع البن
 9.بيع وتجاره جميع المنتجات المسموح بها قانونا بما فيها الثاث والجهزة الكهربائية والدوات المنزلية
والورقيات وجميع المستلزمات الستهلكية وذلك بالجملة وبالتجزئه بسعر الجملة  10.بيع وتجاره جميع المواد
الغذائيه والستهلكية بما فيها البقاله بجميع انواعها وجميع السلع الغذائيه بالجمله وبالتجزئه بسعر الجمله 11.
العمل فى مجال التنمية السياحيه والعقاريه واستصلح الراضى وزراعتها (وذلك اكثر من عشرين الف فدان )
والستثمار العقارى وتملك الراضى والتشيد والبناء والمقاولت وانشاء وتشغيل واداره القرى السياحيه والفنادق
الثابته والموتيلت والمراكز التجاريه  ,واقامه وانشاء واداره دور العرض السينمائى والملهى الترفيهيه 12.
الدعايه والعلن لحساب الشركه ولحساب الغير  13.الوكاله التجاريه (التوكيلت التجاريه والستيراد لجميع
انواع المعدات والجهزة المتعلقه بالنشاط وكذلك التوكيلت التجاريه بكافه انواعها واشكالها) 14التصنيع الزراعى
والصناعى وتملك واستصلح الراضى الزراعيه  15.الستيراد والتصدير  16.التجارة اللكترونية عبر
النترنت  .جميع ماسبق مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه . 2007مع مراعاه أحكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  .بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان
 /منطقه مدخل  – 2منطقه بيت الوطن – طريق القاهره السويس الصحراوى
 - 334فادى عبد الحميد اليوسف و شريكيه قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  41906ورقم قيد
 104686فرعى عن اقامه و تشغيل مصنع لنتاج الملبس الجاهزة بكافه انواعها مع مراعاة أحكام القوانين و
اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة
القاهرة المحل التجاري الكائن بالدور الرضي يمين مدخل العقار رقم  65شارع الخليفه المأمون
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محو  -شطب
 - 1ابو السعود احمد فهمى لصاحبها ابو السعود احمد فهمى مأمون تاجر فرد سبق قيده برقم  102239قيد فى
 2017-02-16برقم ايداع  6043وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 2كى اند اس فابركيشين لصاحبها مايكل انيس بخيت حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41124قيد فى
 2009-09-15برقم ايداع  19053وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 h2 - 3للستثمار العقارى والستيراد والتصدير لصاحبها خليل احمد خليل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم
 45862قيد فى  2010-05-19برقم ايداع  10884وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل أمر
محو
 - 4حدائق الشام لصاحبها  :سمير حازم احمد شوقى محمد ناجى تاجر فرد سبق قيده برقم  164018قيد فى
 2021-03-25برقم ايداع  14488وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 5مصنع الوائل للصناعات المعدنية لصاحبها خالد محمد عبد العال عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم
 34677قيد فى  2008-09-16برقم ايداع  20065وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل محو
قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 6كى اند اس فابركيشين لصاحبها مايكل انيس بخيت حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41125قيد فى
 2009-09-15برقم ايداع  19054وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 7الشرق الوسط لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى لصاحبها (زكريا عبد الحفيظ محمد احمد) تاجر فرد
سبق قيده برقم  108045قيد فى  2017-07-30برقم ايداع  26771وفى تاريخ  2022-06-07تم محو -
شطب السجل امر محو
 - 8ولعتين لصاحبها (طارق شهاب الدين ابراهيم عبد العزيز) تاجر فرد سبق قيده برقم  152897قيد فى
 2020-08-27برقم ايداع  27727وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 9القاهرة لللكترونيات لصاحبها مجدى عبد ا احمد موسى تاجر فرد سبق قيده برقم  27621قيد فى
 2007-10-04برقم ايداع  20547وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 10اجياد للرخام و الجرانيت لصاحبها محمد نصر ا فرج حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  83143قيد فى
 2015-05-25برقم ايداع  14975وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 11المقطم لتدوير المخلفات لصاحبها ماهر رياض عبد ا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  84257قيد فى
 2015-06-23برقم ايداع  18257وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 12خالد عطيه عبد الحفيظ عمر لصاحبها (خالد عطيه عبد الحفيظ عمر) تاجر فرد سبق قيده برقم 117303
قيد فى  2018-02-18برقم ايداع  8054وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل محو قيد
الشركة بالسجل التجارى
 - 13كاتون ايجي لتجارة الحبار  KATON EGYلصاحبها (ياسر حسن رفاعي علي) تاجر فرد سبق قيده
برقم  177905قيد فى  2021-12-15برقم ايداع  60905وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب
السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 14النجاح الدولية EL NAGAH INTلصاحبها محمد احمد نجاح محمد راضى سليمان تاجر فرد سبق قيده
برقم  161567قيد فى  2021-02-10برقم ايداع  6627وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب
السجل أمر محو
 - 15كنزو  KENZOلصاحبها :احمد سيد زكى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  160833قيد فى
 2021-01-26برقم ايداع  4033وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل أمر محو
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 - 16السراء للستثمار الحيوانى والزراعى لصاحبها محمد عبد الفتاح جابر بسيوني تاجر فرد سبق قيده برقم
 47603قيد فى  2010-08-12برقم ايداع  18249وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل محو
قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 17اشرف عباس على السيد لصاحبها اشرف عباس على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  81495قيد فى
 2015-03-30برقم ايداع  9170وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 18ابو السعود احمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  102240قيد فى  2017-02-16برقم ايداع 6050
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 19الفطير المصري لصاحبها (نبيل سيد محمد السيد خضير) تاجر فرد سبق قيده برقم  178742قيد فى
 2021-12-29برقم ايداع  63982وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة
بالسجل التجارى
 - 20شرم هاوس لصاحبها محمد احمد طايع حسان تاجر فرد سبق قيده برقم  165781قيد فى
 2021-05-06برقم ايداع  20781وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 21اكسترا لخلطات المياه لصاحبها رشا محمد رمضان رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  79183قيد فى
 2015-01-05برقم ايداع  377وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 22الدولية للستثمارات السياحية والتجارة لصاحبها محمد توفيق احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 79586قيد فى  2015-01-20برقم ايداع  1780وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو
قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 23أس أم أس  S M Sلصاحبتها داليا احمد عثمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  97355قيد فى
 2016-09-27برقم ايداع  29555وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو
 - 24المستقبل للستثمار العقارى لصاحبها (ابراهيم خلف مراد منصور) تاجر فرد سبق قيده برقم 114637
قيد فى  2017-12-24برقم ايداع  52649وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو
 - 25ابوالعز للبرمجيات لصاحبها (احمد مظهر عثمان ابوالعز) تاجر فرد سبق قيده برقم  172933قيد فى
 2021-09-23برقم ايداع  44733وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 26روكيتس للنتاج الحيوانى و الماكولت السريعه لصاحبها (مصطفى محمد عبد الكريم ابراهيم) تاجر فرد
سبق قيده برقم  154376قيد فى  2020-09-23برقم ايداع  32939وفى تاريخ  2022-06-16تم محو -
شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 27بلك هورس لصاحبها كمال محمد احمد مهير تاجر فرد سبق قيده برقم  90318قيد فى 2016-02-02
برقم ايداع  3442وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 28كيان للستثمار العقارى لصاحبها (عاطف فرج على عبدالرحيم) تاجر فرد سبق قيده برقم  136195قيد
فى  2019-06-13برقم ايداع  24565وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 29الريم للنتاج الحيواني وتجارة العلف لصاحبها :منى محمود زكي عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم
 171080قيد فى  2021-08-24برقم ايداع  38880وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل
محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 30المتحدة لتصنيع الخرسانة الجاهزة والتوريدات العمومية لصاحبها (علي عبد الفتاح محمد عبد الفتاح) تاجر
فرد سبق قيده برقم  175846قيد فى  2021-11-15برقم ايداع  54356وفى تاريخ  2022-06-19تم
محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 31العايدة للغزل والنسيج لصاحبها (عايدة محمد منصور الصاوي) تاجر فرد سبق قيده برقم  111440قيد
فى  2017-10-25برقم ايداع  40371وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 32جرين فودز للصناعات الغذائية لصاحبها (ايهاب محمود عبدالمقصود محمود) تاجر فرد سبق قيده برقم
 146903قيد فى  2020-02-13برقم ايداع  7050وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل محو
قيد المنشاة بالسجل التجارى
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 - 33كوال لملبس الطفال لصاحبها وليد داود داود احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  82825قيد فى
 2015-05-14برقم ايداع  13812وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 34عادل هاشم محمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  98775قيد فى  2016-11-10برقم ايداع 34976
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 35كريستال للتجارة و التصدير  Crystal For Trading and Exportلصاحبها (انجى بلل محمود
عبد الرحمن البحر) تاجر فرد سبق قيده برقم  142230قيد فى  2019-11-12برقم ايداع  47750وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 MPM Telematics - 36تاجر فرد سبق قيده برقم  124064قيد فى  2018-08-12برقم ايداع 24485
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 37فور ويل  Four Wheelلصاحبها احمد حلمى عبد الباقى هدهود تاجر فرد سبق قيده برقم  94296قيد
فى  2016-06-06برقم ايداع  18226وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل محو قيد المنشاة
بالسجل التجارى
 - 38نون لتقنية المعلومات والبرمجيات والستشارات لصاحبها محمد جمعه عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد سبق
قيده برقم  105229قيد فى  2017-05-04برقم ايداع  16105وفى تاريخ  2022-06-27تم محو -
شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى
 - 39ثري ام للعطور والشامبو  -احمد يحيي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3740قيد فى 2003-07-08
برقم ايداع  644وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 40كمبيو ماجيك للتصنيع لصاحبها بدر عبد السلم بدر العمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  26294قيد فى
 2007-08-07برقم ايداع  16362وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 41جى  Gلصاحبها شادى محمود شريف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31656قيد فى 2008-04-10
برقم ايداع  7747وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل أمر محو
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رأس المال
 - 1المنصور هورجادا للبويات لصاحبها (نشأت صبحي عزمي منصور) تاجر فرد سبق قيده برقم 145783
قيد فى  2020-01-23برقم ايداع  3381فى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,500,000.000
 - 2ارت ميديا للتدريب والنتاج العلمى لصاحبها محمد السيد محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم
 77983قيد فى  2014-11-20برقم ايداع  27952فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 500,000.000
 - 3افلك لتجارة اللكترونيات لصاحبها ( ياسر على محمد على فتح الباب ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 111332قيد فى  2017-10-25برقم ايداع  40177فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 200,000.000
 - 4سكاى كول مصر للمشروبات الغازيه رمضان احمد سيد احمد الشافعى تاجر فرد سبق قيده برقم 39042
قيد فى  2009-05-31برقم ايداع  11021فى تاريخ  2022-06-11تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
 - 5مصنع الشريف لتصنيع الواح الثلج -لصاحبها-الشريف السيد فهمي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 189244قيد فى  2019-12-11برقم ايداع  85فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 100,000.000
 S . S . T - 6للصناعات الخشبيه لصاحبها السيد سعد محمد سعد الشربينى تاجر فرد سبق قيده برقم 47387
قيد فى  2010-08-02برقم ايداع  17316فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
2,500,000.000
 - 7سينوت لتصنيع الثاث لصاحبها  :سينوت مرسيس توفيق غبرس تاجر فرد سبق قيده برقم  163013قيد
فى  2021-03-09برقم ايداع  11221فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
60,000.000
 - 8كيرومينا للحاسبات الليه لصاحبها مرزق عجيب ابراهيم مينا تاجر فرد سبق قيده برقم  15743قيد فى
 2005-07-31برقم ايداع  10628فى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
500,000.000
 - 9السحار للصناعه و التجاره لصاحبها (منى محمد محمود السحار) تاجر فرد سبق قيده برقم  117944قيد
فى  2018-03-01برقم ايداع  10203فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
500,000.000
 - 10دوبلكس  3تاجر فرد سبق قيده برقم  90079قيد فى  2016-01-26برقم ايداع  2581فى تاريخ
 2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 50,000.000
 - 11مطبعه هلل الحديثه لصاحبها احمد محمد احمد هلل تاجر فرد سبق قيده برقم  165117قيد فى
 2021-04-15برقم ايداع  18217فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
100,000.000
 - 12النجولى لصناعه عبوات البلستيك المنسوجة ( النجولى باج ) لصاحبها عصام السيد عبد الحميد النجولى
تاجر فرد سبق قيده برقم  77421قيد فى  2014-10-29برقم ايداع  25757فى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 7,000,000.000
 - 13الخليل لستصلح الراضي والستيراد والتصدير لصاحبها احمد فاروق ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده
برقم  94377قيد فى  2016-06-09برقم ايداع  18535فى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 500,000.000
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العناوين
 - 1هدير صلح يوسف محمد عبد الوهاب لصاحبها هدير صلح يوسف محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده
برقم  93415قيد فى  2016-05-11برقم ايداع  15101وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة بورسعيد تعديل العنوان  -محل رقم  3بالملك رقم  64مدن وتنظيم  60 -عوايد شارع كسرى
واسوان  -شياخة السراى الثانى  -قسم المناخ بورسعيد وبذلك ينقل القيد
 - 2المنصور هورجادا للبويات لصاحبها (نشأت صبحي عزمي منصور) تاجر فرد سبق قيده برقم 145783
قيد فى  2020-01-23برقم ايداع  3381وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
سوهاج افتتاح الفرع مصنع رقم  - 2248منطقه المصانع مدينة سوهاج الجديدة  -سوهاج
 - 3الوليد للرخام والجرانيت لصاحبها (وليد عثمان محمود محمد) تاجر فرد سبق قيده برقم  153410قيد فى
 2020-09-08برقم ايداع  29806وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -القطعه رقم  D / 203شق الثعبان
 - 4اجرو سكيب لصاحبها ( اسامة عبد المجيد احمد شاهين ) تاجر فرد سبق قيده برقم  24102قيد فى
 2007-04-24برقم ايداع  7545وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية
تعديل الفرع بالعنوان  :قطعتي الرض رقم  117 , 10ناحية الشباب ـ جمعية المندسين الزراعيين
ـ وادي الملك
 - 5سكاي بريدج للتجارة لصاحبها (احمد محمود عفيفي حسنين) تاجر فرد سبق قيده برقم  137222قيد فى
 2019-07-09برقم ايداع  28653وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع وحدة رقم  122عقار رقم  7بشارع وهدان قسم اول مدينة نصر
 - 6ابو الوفا لتصنيع الملبس لصاحبها محمد حامد محمد ابو الوفا تاجر فرد سبق قيده برقم  95670قيد فى
 2016-08-01برقم ايداع  23489وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان  -قطعة  - 73بلوك صناعات صغيرة  -المنطقة الصناعية ب
 - 7سمارتلى لصاحبها (اثير الدين مصطفي احمد النماس) تاجر فرد سبق قيده برقم  125253قيد فى
 2018-09-19برقم ايداع  39268وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -شقة رقم  6الدور الثالث بعقار رقم  10ش ابن هانى الندلس من ش الطيران  -مدينة نصر -
 - 8لوجيك كلوب للتكنولوجيا  Logiclubلصاحبها سحر محمد موسى رزق تاجر فرد سبق قيده برقم 82393
قيد فى  2015-04-29برقم ايداع  12252وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  -حضانة كيفا  -جهه المستثمرين الجنوبيه  -مركز السكان العائلى  -محور جمال
عبدالناصر  -التجمع الخامس
 - 9ستورم تكنولوجى Storm Technologyلصاحبها مصطفى جلل احمد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده برقم
 89416قيد فى  2016-01-04برقم ايداع  284وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  7 /شارع السعودي  -منشيه البكري
 - 10مودرن فاشون للملبس الجاهزة  Modern Fashionلصاحبها (مختارمحمد بدير جاد) تاجر فرد سبق
قيده برقم  130556قيد فى  2019-01-27برقم ايداع  3870وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان  :الوحدات ارقام  - 430 , 429بمجمع المحله الصناعي  -المحله
الكبرى الغربيه
 - 11البركة الدولية لصاحبها (ياسر احمد ابراهيم سلمه) تاجر فرد سبق قيده برقم  132081قيد فى
 2019-02-27برقم ايداع  9579وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  /عماره  140اسكان الشباب المميز  -بجوار مطعم الشبراوي  -التجمع الول
 - 12الشهباء لتصنيع الملبس لصاحبها (محمد محمود دوبا) تاجر فرد سبق قيده برقم  176517قيد فى
 2021-11-23برقم ايداع  56217وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  430شارع بورسعيد وحدة رقم  903الدور التاسع فوق الرضي  -الموسكي
 - 13ستورم تكنولوجى Storm Technologyلصاحبها مصطفى جلل احمد عبد العليم تاجر فرد سبق قيده
برقم  89416قيد فى  2016-01-04برقم ايداع  284وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة  60شارع الخليفة المامون  -مصر الجديدة
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 - 14كايرو ليد لصاحبها مازن محمد كامل هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  75393قيد فى 2014-07-24
برقم ايداع  17715وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :
 23شارع المعهد الشتراكى
 - 15كايرو ليد لصاحبها مازن محمد كامل هيكل تاجر فرد سبق قيده برقم  75393قيد فى 2014-07-24
برقم ايداع  17715وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع
بالعنوان  20عمارات صقر قريش  -محل رقم  - 9الشيراتون
 - 16مايو أي تي لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات  Mayo Itلصاحبها (عاطف يوسف عزيز خليل) تاجر فرد
سبق قيده برقم  181646قيد فى  2022-02-21برقم ايداع  10681وفى تاريخ  2022-06-14تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الوحدة رقم (  ) G220بالمبنى اليونانى  -الكائن فى
المجمع  171شارع باب اللوق  -التحرير  -قسم عابدين  -القاهرة
 - 17أوت بوكس  OUT BOXلصاحبها (المير خلف احمد عبدالله) تاجر فرد سبق قيده برقم  155736قيد
فى  2020-10-19برقم ايداع  37448وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  /عقار رقم  1شارع  - 33الدور الول  -الهضبه الوسطى  -قسم المقطم
 - 18الفؤاد لصاحبها احمد فؤاد عبد الحليم عبد العزيز مصطفى خوخة تاجر فرد سبق قيده برقم  76412قيد
فى  2014-09-11برقم ايداع  21701وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  -المصنع الكائن بالقطعه رقم  223منطقه الصناعات الصغيره – شمال طريق القطاميه –
العين السخنه – التجمع الثالث
 - 19ووتر كرفت لتكنولوجيا معالجة المياه لصاحبها ريهام فؤاد عبد العاطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 89736قيد فى  2016-01-14برقم ايداع  1357وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  16 -ش الحسن ابن على  -الحى السابع
 - 20ريهام فؤاد عبد العاطى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  89736قيد فى  2016-01-14برقم ايداع
 1357وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  16 -ش الحسن
ابن على  -الحى السابع
 - 21المتحده لتصنيع البلستيك لصاحبها (مصطفى مختار غنيم مختار جميل) تاجر فرد سبق قيده برقم
 108574قيد فى  2017-08-10برقم ايداع  28728وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح  :مصنع مؤجر بملك  /احمد مختار غنيم مختار – بلقس – مركز قليوب
– القليوبية
 - 22مصنع الشريف لتصنيع الواح الثلج -لصاحبها-الشريف السيد فهمي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 189244قيد فى  2019-12-11برقم ايداع  85وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحر الحمر " المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط :الوحدة رقم ( )117قطاع الصناعات الغذائية -
مجمع الصناعات الصغيرة-بمدينة الغردقة  -محافظة البحر الحمر -
 - 23اشرف على زين العابدين حسن لصاحبها اشرف على زين العابدين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم
 96993قيد فى  2016-09-07برقم ايداع  28198وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة منطقة الورش 300م قطعة رقم  433البدروم و الدور الرضى المنطقة الصناعية شمال طرق
القطامية التجمع الثالث  -العين السخنة
 - 24كايرو تريد للتجاره والصناعه لصاحبها (محمد فتحي السيد ابو سمك) تاجر فرد سبق قيده برقم 135622
قيد فى  2019-05-26برقم ايداع  22496وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة غرفة رقم  2شقة رقم  1ب  work Brundشارع  24الشهيد مصطفي رياض المنطقة الولي -
 - 25كايرو تريد للتجاره والصناعه لصاحبها (محمد فتحي السيد ابو سمك) تاجر فرد سبق قيده برقم 135622
قيد فى  2019-05-26برقم ايداع  22496وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع  9شارع ابو سمبل  -ميدان المحكمه  -مصر الجديدة -القاهرة (منفذ بيع و توزيع لتجارة
الجمله و التجزئة)
 - 26ايه اى اس  A E Sلصاحبها (سماح صبرى السيد على) تاجر فرد سبق قيده برقم  149400قيد فى
 2020-05-31برقم ايداع  15794وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :قطعة رقم  - 9324الحى الثامن  -الهضبة الوسطى  -المقطم
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 - 27حارة الشياكة لصاحبها امينه حسن عبد الرحمن بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  160376قيد فى
 2021-01-18برقم ايداع  2576وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :المحل التجارى رقم  - 65الدور الول  -المركز التجارى  -جنه مول  -مدينة الشروق
 - 28تريكو شنار لتصنيع الملبس الجاهزة لصاحبها خلدون محمد فؤاد شنار تاجر فرد سبق قيده برقم
 85382قيد فى  2015-08-16برقم ايداع  22676وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية اغلق الفرع  -القطعه رقم  95بلوك ب  ,ج  -الصناعات الصغيرة  -مدينة العبور-
 - 29تريكو شنار لتصنيع الملبس الجاهزة لصاحبها خلدون محمد فؤاد شنار تاجر فرد سبق قيده برقم
 85382قيد فى  2021-03-02برقم ايداع  10294وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية اغلق الفرع
 - 30المل لصناعة الجهزة الكهربائية لصاحبها (حمدي محمدمحمد راضي) تاجر فرد سبق قيده برقم
 121539قيد فى  2018-05-28برقم ايداع  23642وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة المنوفية افتتاح الفرع قطعه رقم  - 104المنطقه الصناعية الرابعه مدينة السادات
 - 31مفروشات كردوس لصاحبها نبيل جورج كردوس تاجر فرد سبق قيده برقم  59374قيد فى
 2012-07-08برقم ايداع  14330وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع محل رقم  68بالحي الحادي عشر  -المحور المركزي مدينة  6اكتوبر
 - 32لين ستيل لصاحبها فتحى خيرى عبدالتواب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  102514قيد فى
 2017-02-23برقم ايداع  7035وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع قطعه رقم  5بلوك  2منطقه  2المنطقه الصناعية الثانية  15مايو
 - 33جلوبال باندنج لصاحبها (رضا مبروك احمد الشوره) تاجر فرد سبق قيده برقم  119141قيد فى
 2018-03-25برقم ايداع  14100وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
تعديل العنوان  -مساحة 16231م - 2القطعة رقم  - 33المنطقة الثالثة عشر  -المنطقة الصناعية  -بساتين
السماعيلية
 - 34فوال الفرنسية لصناعة الشيكولتة والحلويات (عبير محمد حامد محمد شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم
 120247قيد فى  2018-04-22برقم ايداع  18525وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة مطروح افتتاح الفرع كشك الممشي الشياحي مارينا  - 5بجوار البنزينة  -العلمين
 - 35فوال الفرنسية لصناعة الشيكولتة والحلويات (عبير محمد حامد محمد شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم
 120247قيد فى  2018-04-22برقم ايداع  18525وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة افتتاح الفرع المحل رقم ( )G0-R2بمول السرايا بالجزء الجنوبي بمحور الخدمات المركزي -
بمدينة الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 36فوال الفرنسية لصناعة الشيكولتة والحلويات (عبير محمد حامد محمد شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم
 120247قيد فى  2018-04-22برقم ايداع  18525وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة مطروح افتتاح الفرع المحل رقم ( )B-RB2قرية مراسي  -سيدي عبدالرحمن
 - 37فوال الفرنسية لصناعة الشيكولتة والحلويات (عبير محمد حامد محمد شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم
 120247قيد فى  2018-04-22برقم ايداع  18525وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل المتواجد بمحطة شل اوت ميدور التسعين الشمالي  -التجمع الخامس  -القاهرة
الجديدة
 - 38فوال الفرنسية لصناعة الشيكولتة والحلويات (عبير محمد حامد محمد شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم
 120247قيد فى  2018-04-22برقم ايداع  18525وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع مدينتي مول ( )MADINATY OPEN AIR MALLالوحدة رقم ()FA09
المبني ( )Fالدور الرضي  -مدينتي  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
 - 39فوال الفرنسية لصناعة الشيكولتة والحلويات (عبير محمد حامد محمد شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم
 120247قيد فى  2018-04-22برقم ايداع  18525وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل المتواجد بمحطة شل اوت  22مساكن شيراتون  -مصر الجديدة
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 - 40فوال الفرنسية لصناعة الشيكولتة والحلويات (عبير محمد حامد محمد شريف) تاجر فرد سبق قيده برقم
 120247قيد فى  2018-04-22برقم ايداع  18525وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة مطروح افتتاح الفرع كشك منطقه  17الممشي السياحي  -مارينا  - 5العلمين
 - 41الندلس لجرش الحبوب لصاحبها ياسر ابراهيم محمود ابراهيم مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم 93134
قيد فى  2016-05-03برقم ايداع  14130وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
المنوفية افتتاح الفرع قطعه رقم  72بالمرحله الرابعه  -المنطقه الصناعيه  -قويسنا
 - 42كيان جروب لصاحبها احمد سامح فرج عتريس عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  166600قيد فى
 2021-05-30برقم ايداع  23720وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
اضافه فرع  /عقار  1شارع توفيق الحكيم من شارع عمر بن الخطاب -شبرا الخيمة اول  -شبرا الخيمة
 - 43مستر روبوتيك للستشارات الرقمية  Mr Robotic For digital Consultationsتاجر فرد سبق قيده
برقم  182575قيد فى  2022-03-03برقم ايداع  13597وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -المبنى الدارى رقم  5منتجع زيزنيا  -التجمع الخامس
 - 44مصنع الصقر للبلستيك اتش اى اس لصاحبها (محمد فتحى على عيسى) تاجر فرد سبق قيده برقم
 189000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  39751وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  :شارع ترعة عنانى  -حوض الفخرى  -المرج
 - 45سنك لصاحبها محمد مصطفي محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  103459قيد فى 2017-03-15
برقم ايداع  9914وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
محل تجارى رقم  5عقار رقم  - 11عمارات رامو  -ش عمر بن الخطاب
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النشاط
 - 1نفين ابراهيم ايوب سى بى مارو لصاحبها نفين ابراهيم ايوب ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم 115065
قيد فى  2018-01-01برقم ايداع 149وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
اقامة وتشغيل مصنع افلم مفصولة فصل الوان والطباعة على المنتجات البلستيكية وطباعة افلم ورولت
 - 2اند يو  un duلصاحبتها ياسمين مانويل ايرمير  Jasmin Manuela Irmerتاجر فرد سبق قيده برقم
 53290قيد فى  2011-08-04برقم ايداع 14381وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
اضافة نشاط  :المقاولت العامة
 - 3براند للملكية الفكرية والتوريدات العمومية لصاحبها محمد ابو المجد سالم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم
 120076قيد فى  2018-04-17برقم ايداع 17819وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  /المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج
والرسوم الصناعية .أنشطة من خارج قانون 72لسنة:2017التوريدات العمومية مع اللتزام بإفراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 4ابو الوفا لتصنيع الملبس لصاحبها محمد حامد محمد ابو الوفا تاجر فرد سبق قيده برقم  95670قيد فى
 2016-08-01برقم ايداع 23489وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 5ارت ميديا للتدريب والنتاج العلمى لصاحبها محمد السيد محمد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم
 77983قيد فى  2014-11-20برقم ايداع 27952وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل غرض الشركة ليصبح  -/اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها - .اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها - .انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات - .ادخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه - .اعمال التوصيف و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .
انتاج وتطوير النطم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها - .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل و تداول
البيانات -أقامه وتشغيل وصيانه شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبه وتقديم خدمات القيمه
المضافه وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها
 - 6افلك لتجارة اللكترونيات لصاحبها ( ياسر على محمد على فتح الباب ) تاجر فرد سبق قيده برقم 111332
قيد فى  2017-10-25برقم ايداع 40177وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط
 :التوريدات العموميه  /تجاره اللكترونيات وانظمه التصالت والكاميرات على ان تم ممارسة النشاط داخل مدينة
العبور فقط وفقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى  1498لسنه  2001و  142لسنه 2002
 - 7ترافل يارد للستثمار السياحي  Travel Yard for Tourism Investmentلصاحبها (ندى سلمه محمد
سلمه اللقاني) تاجر فرد سبق قيده برقم  186773قيد فى  2022-05-18برقم ايداع 29381وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :نشاط داخل قانون 72لسنة 2017إقامة وتشغيل
الفنادق والمخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم.إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف
ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة  .أنشطة خارج قانون الستثمار 72لسنة 2017الوساطة في
انهاء الجراءات الدارية لدي الجهات غير الحكومية مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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
 - 8الفيروز لتشكيل و تشغيل المعادن لصاحبها (حنان السيد كمال أحمد الميت) تاجر فرد سبق قيده برقم
 121575قيد فى  2018-05-29برقم ايداع 23842وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلتات وقواعد خشبية واقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن واقامة وتشغيل
مصنع برنيكه بلستك وخرطوم رى بلستك و مستلزمات رى
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 - 9هوم كير  home careلصاحبها شوقى المغاورى زكى جاد ا تاجر فرد سبق قيده برقم  80582قيد فى
 2015-02-26برقم ايداع 5298وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة ومستلزماتها /اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن /اقامة
وتشغيل مصنع لصناعة الثاث بكافة انواعه /.اقامة وتشغيل مصنع لصناعة الدوات والمستلزمات الطبية وصناعة
وتجهيز أجهزة المساج والعناية بالصحة  .تجارة الملبس الجاهزة ومستلزماتها  .صناعة المفروشات
ومستلزماتها والصناعات القائمة على اللوف الطبيعى  .تصنيع المخبوزات والحلويات الجافة بكافة انواعها وتعبئة
وتغليف وتوريد وتجارة المواد الغذائية  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فرش السيارات من الجلود والمنسوجات
وتصنيع جميع المنتجات الجلدية والقمشة التى تدخل فى صناعة فرش السيارات ومستلزمات السيارات
 - 10مودرن فاشون للملبس الجاهزة  Modern Fashionلصاحبها (مختارمحمد بدير جاد) تاجر فرد سبق
قيده برقم  130556قيد فى  2019-01-27برقم ايداع 3870وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط
ليصبح غرض المنشاة  :اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه (تريكو مفارش متنوعة لحاف مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمه المباشره نشاطها
 - 11البركة الدولية لصاحبها (ياسر احمد ابراهيم سلمه) تاجر فرد سبق قيده برقم  132081قيد فى
 2019-02-27برقم ايداع 9579وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح /
انشطة داخل قانون 72لسنة 2017ـ تجارة الجملة والتجزئة ـ اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية ـ
انشطة خارج قانون72لسنة :2017الستيراد
اقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية.
والتصدير .مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة ضمن قانون
الستثمار.
 - 12نورا بليغ علي محمد لصاحبها (نورا بليغ علي محمد) تاجر فرد سبق قيده برقم  179926قيد فى
 2022-01-19برقم ايداع 3567وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
انشطة قانون 72لسنة  . 2017إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  .أعمال تصميم
وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  .انتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  .نشاط خارج قانون 72لسنة2017
إقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين وكيدز اريا
 - 13الوسام الدولية لصاحبها مجدى رزق على بردان تاجر فرد سبق قيده برقم  60651قيد فى 2012-09-19
برقم ايداع 19285وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض المنشاة  :إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع  /1 :أعمال الومنتال باب وشباك قواطيع ـ بروز  /2حجرة نوم معدنية  /3مطبخ معدنى ومكوناته
 /4صنع رولت واكياس وعبوات وصناديق بلستيك والواح الفورميكا والواح خشب متنوعة ( الواح كونتر مغطاه
بملمين )  /تجهيز الواح مورا  f.D.Mبالقشرة دون المسبق منه
 - 14خالد للستثمار لصاحبها خالد رجا عبد ا الحميدى العدوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  28282قيد فى
 2014-11-24برقم ايداع 78087وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح  -1استصلح و
تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  -2استزراع الراضي المستصلحة و يشطرت في
هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و السزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة
و ليس الري بطريق الغمر و ذلك لكثر من الف فدان و اقل من عشرين فدان  -3تربية جميع انواع الحيوانات
سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  -4تربية جميع انواع الدواجن و الطهور سواء كان
ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين أو اللحوم  -5ادارة المطاعم و الكافيهات مع مراعاه
احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على صاحب المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لممارسة نشاطها
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 - 19المتحده لتصنيع البلستيك لصاحبها (مصطفى مختار غنيم مختار جميل) تاجر فرد سبق قيده برقم
 108574قيد فى  2017-08-10برقم ايداع 28728وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع انابيب ومواسير وخراطيم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
من البلستيك /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير بي في سي للكهرباء /
خراطيم مقواه من بي في سي /التجارة العامه والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا مع افراد حسابات مالية و
مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها
 - 20ماربى تريد MARPE TRADEلصاحبها (بيتر صفوت فرج ا عياد) تاجر فرد سبق قيده برقم
 156205قيد فى  2020-10-27برقم ايداع 39005وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  :أنشطة داخل قانون  : 72تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة  /إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية ـ أنشطة خارج قانون  : 72التوريدات العمومية
وعلى الخص توريد وتركيب الجهزة الطبية ومعدات وأدوات المن الصناعى وأجهزة إطفاء الحريق وتوريد
أكسسوارات أجهزة المحمول والحاسب اللى  /التصدير مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64
لسنه  2003مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار
 - 21حارة الشياكة لصاحبها امينه حسن عبد الرحمن بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  160376قيد فى
 2021-01-18برقم ايداع 2576وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض المنشاة :
تجاره التجزئه على الخص الهدايا والكسسوارات ومستحضرات التجميل مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط
 - 15أوت جرينز  Out Greensلصاحبها محمود أحمد مجدي محمود أحمد رجب تاجر فرد سبق قيده برقم
 170100قيد فى  2021-08-04برقم ايداع 35597وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
غرض المنشأة  1إقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات  2استصلح واستزراع الراضي .استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس
الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه  2007و مراعاة قرار
رئيس جمهورية مصر العربية رقم  2008لسنة 356تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط
النتاج وإدارة التنفيذ 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 3 .الستيراد والتصدير  4تصنيع وتجميع وتركيب وحدات الطاقة الشمسية 5 .تجارة وتوريد السمدة
والسمدة العضوية كمبوست 6 .تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها والقيام بالتصنيع
لدى الغير والقيام بالستشارات البيئية 7 .القيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات ونقلها  8نقل جميع المخلفات
الخطرة وغير الخطرة  9إقامة وتشغيل مصنع لمعالجة المواد الخطرة وللتخلص المن منها  10إعداد
الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات 11 .إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية
ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية  12تربية جميع أنواع الحيوانات سواء أكان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أواللحوم 13 .إقامة وتشغيل مصنع لنتاج السمدة العضوية
كمبوست والسمدة من الصل الحيواني 14 .تجارة الخردة.
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 - 16فيوتشر بيلد  future buildلصاحبها (احمد يحيى فهمى ثابت عبد المجيد) تاجر فرد سبق قيده برقم
 141698قيد فى  2019-10-30برقم ايداع 45804وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
غرض المنشاة  :انشطة داخل قانون  : 72الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنه  2007ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008مع مراعاة احكام القوانيين
واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  /استصلح وتجهيز
الراضي الزراعية بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  /استصلح الراضي المستصلحة ويشترط في
هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة
وليس الرى بطريق الغمر  /تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين او
اللحوم  /تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين
او اللحوم  /تربية الخيول  /المزارع السمكية  /تجارة الجملة والتجزئة ـ أتشطة خارج فانون  : 72التوريدات
العمومية  /تجهيز وتقديم المأكولت والمشروبات الساخنة والباردة  /ادارة المشروعات  /التسويق العقاري
 - 17خفاجة للستثمار العقارى و الستصلح الزراعى لصاحبها محمد احمد محمد خفاجة تاجر فرد سبق قيده
برقم  99810قيد فى  2016-12-07برقم ايداع 39577وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط
ليصبح نشاط المنشأه  :النشطه الخاضعه لقانون  72لسنه  : 2017النقل البري البضائع والمهمات داخل القطر
المصري او خارجه ونقل العمال ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل
داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من الهيئه العامه
للطرق والكباري والنقل للبري مع الخذ في العتبار ان الهيئه ل تمنح تراخيص مزاوله انشطه النقل السياحي او
الرحلت  /اقامه المزارع السمكيه وكذالك صيد السماك ـ النشطه الغير خاضعه لقانون  72لسنه  : 2017صيانه
جميع الجهزة الكهربائية  /التوكيلت التجارية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط
على حدة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 18العربيه للصناعات الغذائية وتعبئتها لصاحبها (شريف ابوالمعاطى عبدالفتاح محمد امام عسكر) تاجر فرد
سبق قيده برقم  180697قيد فى  2022-02-03برقم ايداع 6367وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل
النشاط ليصبح اضافة نشاط  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
 - 22جولدن ديزاين لصاحبها (عداله فتحى رمضان البهنساوى) تاجر فرد سبق قيده برقم  177816قيد فى
 2021-12-14برقم ايداع 60636وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون
?? اقامه وتشغيل مطبعه اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العمدة المعدنية و حوامل لوحات الدعايه و العلن و
اللوحات العلنيه انشطة خارج قانون ?? اعداد تصاميم العلنات تركيب اللوحات العلنيه إدارة
المشروعات في ما عدا الدارة الفندقية مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة في قانون
الستثمار مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و على المنشأه الحصول على كافه التراخيص
اللزمه لمباشره النشاط برجاء التفضل باتخاذ مايلزم نحو التاشير بالسجل التجاري للمنشاة المذكورة بتعديل
المنشأة علي النحو الموضح بعالية طبقا للقواعد والتعليمات المعمول بها لدي سيادتكم في هذا الشان .
 - 23ريل ميننج سرفيز  REAL MINING SERVICESلصاحبها محمد رفعت زاهر محمد تاجر فرد سبق
قيده برقم  104820قيد فى  2017-04-23برقم ايداع 14702وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن  .التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن
واستخراجها وليشمل ذلك محاجر الرمل والزلط  .تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف
ويشمل ذلك  :صيانة ابار البترول وتنشيطها  .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر ابار المياه والبار
غير العميقة اللزمة لغراض البترول  .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  .معالجة السطح من
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب النتاج  .الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى
الترسيبات
 .التصدير والستيراد  .توريدات عامة  .مقاولت  .استغلل المناجم والمحاجر  .مع افراد حسابات مستقلة ومركز
مالى خاص لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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 - 24دوديز  Doudi,sلصاحبتها ( نيفين محمد رمضان بدار ) تاجر فرد سبق قيده برقم  111732قيد فى
 2017-10-30برقم ايداع 41072وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  .بيع
المنتجات والكسسوارات والشنط والحذية الحريمى المستعملة .
 - 25الحمد للثاث لصاحبها عمر فتحي حلمي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  168404قيد فى
 2021-07-05برقم ايداع 30704وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح نشاط المنشأه .
تجاره الجمله والتجربه للثاث والموبيليا  .أقامه وتشغيل مصنع للثاث والموبيليا
 - 26السحار للصناعه و التجاره لصاحبها (منى محمد محمود السحار) تاجر فرد سبق قيده برقم  117944قيد
فى  2018-03-01برقم ايداع 10203وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة:
اقامه وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية /اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات من البلستيك
تجارة الجملة والتجزئة /الستيراد والتصدير مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص
واللومنيوم والفويل
لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 27وندو أند دور لصاحبها خالد مسلم سيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  91300قيد فى 2016-03-02
برقم ايداع 7131وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الثاث ووالموبيليا والبواب والشبابيك وجميع المشغولت الخشبية تلتزم المنشاة بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 28رويال للنباتات الطبية والعطرية لصاحبها مسيحه ونيس عبد الشهيد ونيس تاجر فرد سبق قيده برقم
 72977قيد فى  2014-04-06برقم ايداع 8271وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة هو  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع نباتات واعشاب طبيه وعطريه ونشاط خارج قانون 72التصدير
الكيان القانوني
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السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  74740وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-22برقم ايداع  15,389.000الى  :العلى جلوبال لصاحبها على سلطان على عبد ا العلى  -وقف
تعامل بموجب خطاب الهيئة رقم  558فى 2014 10 14
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  120076وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-17برقم ايداع  17,819.000الى  :براند للملكية الفكرية والتوريدات العمومية لصاحبها محمد ابو
المجد سالم عبدالرحمن
 - 3فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  178919وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  34,394.000الى  :الحسن لستصلح الراضى والتصدير  AHSANلصاحبها
عمر ينر سونمز OMUR YENER SONMEZ
 - 4فى تاريخ  2022-06-04تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  180797وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-06برقم ايداع  6,769.000الى  :المستقبل للتخليص الجمركى لصاحبها محمود عبده محمد ادريس
 - 5فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  95670وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-01برقم ايداع  23,489.000الى  :ابو الوفا لتصنيع الملبس لصاحبها محمد حامد محمد ابو الوفا
 - 6فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  92201وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-31برقم ايداع  10,880.000الى  :المارات العربية للصناعة والتجارة لصاحبها تامر يونس عواد
دسوقى الشوربجى
 - 7فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  187096وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-23برقم ايداع  30,875.000الى  :رويال للستثمار الصناعى لصاحبها  /محب محمود دياب
موسى غنام
 - 8فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  189244وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-11برقم ايداع  85.000الى  :مصنع الشريف لتصنيع الواح الثلج -لصاحبها-الشريف السيد فهمي
محمد
 - 9فى تاريخ  2022-06-22تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  168404وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-05برقم ايداع  30,704.000الى  :الحمد للثاث لصاحبها عمر فتحي حلمي ابراهيم
 - 10فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  100637وتم ايداعه
بتاريخ  2020-08-24برقم ايداع  26,929.000الى  :ليف باك لصحابها ( محمد العزب سعد احمد خطاب
)
 - 11فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  100637وتم ايداعه
بتاريخ  2016-01-03برقم ايداع  394.000الى  :ليف باك لصحابها ( محمد العزب سعد احمد خطاب )
 - 12فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  90079وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-26برقم ايداع  2,581.000الى  :دوبلكس 3
 - 13فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  182575وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-03برقم ايداع  13,597.000الى  :مستر روبوتيك للستشارات الرقمية Mr Robotic
For digital Consultations
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الشخاص
 - 1هاله محمد محمد حماد وكيل مفوض المقيد برقم قيد  87630وتم ايداعه بتاريخ  2015-11-08برقم
ايداع 31815تم التأشير فى تاريخ  2015-11-08بــ
 - 2محمد صالح ابراهيم صالح وكيل مفوض المقيد برقم قيد  87630وتم ايداعه بتاريخ  2015-11-08برقم
ايداع 31815تم التأشير فى تاريخ  2015-11-08بــ واضافة صلحيات له  -للوكيل المفوض المهندسه /
هاله محمد محمد حماد رقم قومي  - 27310268800167منفردا  -التعامل مع كافة البنوك في المعاملت
المصرفية و الغير مصرفيه وكافه المعاملت البنكيه كالتوقيع علي الشيكات و التحويلت و فتح الحسابات
المصرفية بأنواعها و السحب و اليداع وقبض المبالغ و دفعها بأسم المنشأة و لحسابها فيما ل يتعدي مبلغ و قدره
خمسه مليون جنيها مصري ل غير أو مائتان ألف دولر أو مائتان ألف يورو  -لكل من المهندسه  /هاله محمد
محمد حماد و المهندس  /محمد صالح ابراهيم صالح وكلء مفوضين مجتمعين الحق في التعامل مع كافة البنوك
في المعاملت المصرفية والغير مصرفيه وكافه المعاملت البنكيه كالتوقيع علي الشيكات و التحويلت و فتح
الحسابات المصرفية بأنواعها و السحب و اليداع والقتراض وقبض المبالغ ودفعها بأسم المنشأة ولحسابها فيما ل
يتعدي مبلغ و قدره خمســون مليون جنيها مصري ل غير أو أربعة مـليين دولر ل غيرأو خمسمائه الف يورو
ل غير  -لكل من المهندسه  /هاله محمد محمد حماد و المهندس  /محمد صالح ابراهيم صالح وكلء مفوضين
مجتمعين أو منفردين إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض المنشأة و لهما حق الدارة و التوقيع
نيابة عن المنشأة علي جميع العقود و المشارطات و عقود العمل لمستخدمي المنشأة والتأجير و لهما حق شراء
جميع المهمات و المواد و البضائع و المنقولت والعقارات و السيارات بالنقد أو الجل بأسم ولحساب المنشأة و
التعامل مع كافة الجهات و المصالح الحكومية والهيئات العامة و الخاصة و الشركات و لهما الحق في التعامل
وتمثيل المنشأة أمام الشهر العقاري و مصلحة الضرائب ومصلحه الجمارك والهيئه العامه علي الرقابه علي
الصادرات والواردات والصلح والقرار والبراء امام القضاء والشهر العقاري في كافه المعاملت وتوكيل الغير
في كل ما يلزم ذلك  .وليكون التصرف ملزما للمنشأة ال اذا وقعه الوكيل المفوض مشفوعا بالصفة التي يتعامل
بها و ليس له الحق في ابرام اي تصرفات ناقلة للملكية أو الحق في التصرف بالبيع او الرهن او التنازل ل ي من
أصول المنشأة أو ممتلكاتها  .برجاء التفضل بإتخاذ ما يلزم بالعتماد و المراجعه للتأشير بموجبه في السجل
التجاري للمنشأة .
 - 3علء الدين عادل على خليل وكيل مفوض المقيد برقم قيد  87630وتم ايداعه بتاريخ  2015-11-08برقم
ايداع 31815تم التأشير فى تاريخ  2015-11-08بــ استقالة
 - 4أحمد محمد السعيد شطا وكيل مفوض المقيد برقم قيد  87630وتم ايداعه بتاريخ  2015-11-08برقم
ايداع 31815تم التأشير فى تاريخ  2015-11-08بــ استقالة
 - 5احمد محمود عفيفي حسنين مدير فرع المقيد برقم قيد  137222وتم ايداعه بتاريخ  2019-07-09برقم
ايداع 28653تم التأشير فى تاريخ  2019-07-09بــ
 - 6نشأت صبحى عزمى منصور مدير فرع المقيد برقم قيد  145783وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-23
برقم ايداع 3381تم التأشير فى تاريخ  2020-01-23بــ
 - 7محمد محمود دوبا مدير فرع المقيد برقم قيد  176517وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-23برقم ايداع
56217تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1مصرلنتاج وبيع الطوب الطفلى ومواد البناء (مصر بريك) شركة سبق قيدها برقم  2562قيدت فى
 1999-03-04برقم ايداع  1086وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل مد مدة اعمال التصفية
ستة اشهر اخرى تبدا من  2022 / 6 / 4وحتى  2022 / 12 / 3وتبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
 - 2دمياط لتشغيل محطات الروافدش .م .م شركة سبق قيدها برقم  14119قيدت فى  2005-05-17برقم
ايداع  5581وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل قررت الجمعية العامة غير العادية بالجماع
وضع الشركة تحت التصفية واتخاذ الجراءات اللزمة فى ضوء أحكام القانون رقم  159لسنة  1981ولئحته
التنفيذية والمعدل بالقانون رقم  3لسنة 1998
 - 3المتحدة للتجارة والمقاولت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  28261قيدت فى  2007-11-06برقم
ايداع  22589وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل مد فترة التصفية حتى 2022/12/31
 - 4الضو للجزارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  33602قيدت فى  2008-07-15برقم ايداع 15567
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل مد فترة تصفية الشركة حتى 2022/12/31
 - 5ايفر جرين للستثمار العقارى والسياحى ش م م شركة سبق قيدها برقم  36165قيدت فى
 2008-12-17برقم ايداع  26187وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين محمد احمد  .جمال الدين السمان مصفى الشركة ومدة التصفية 6شهورمن تاريخ التأشيرة بالسجل
التجارى ومهام المصفى وفقا للمادة  145من القانون رقم 159لسنة  -1 - 1981وفاء ما على الشركة من ديون .
 - 6بان مد للمنشات الطبية شركة سبق قيدها برقم  45816قيدت فى  2010-05-17برقم ايداع 10686
وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين الستاذ  /سامح لبيب
برسوم مصفيا للشركة تحديد مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى  .تعيين السيد  /رزق وديد
رزق ا مراقب حسابات التصفية
 - 7اميوزمنت للستثمارات المالية شركة سبق قيدها برقم  57130قيدت فى  2012-03-12برقم ايداع
 5400وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنتين قابلة
للتجديد من تاريخ التاشير بالسجل التجاري تعين السيد  /علي كامل صبره محمد  27111040100537مصفى
قانونيا للشركة للقيام باعمال التصفية وتسيادية في هذا الخصوص ( وقام ما على الشركة من ديون
 - 8ورلد ويد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  58528قيدت فى
 2012-05-21برقم ايداع  10768وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية في خلل  12شهر تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري
 تعيين السيد  /محمود حسن محمد كامل مصفيا للشركة - 9تاينى تاون بليهاوس ( Tiny Town Play houseش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  69935قيدت
فى  2013-11-28برقم ايداع  25453وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب الشركة
من السجل التجارى
 - 10شركة نيللى كريم وشريكتيها بيون سليوشنز ( Pion Solutionsش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 73805قيدت فى  2014-05-14برقم ايداع  11481وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيدة  /غادة عبد الرزاق جاسم محمد العبد الحي مصفية للشركة بأتعاب (
قدرها عشرة آلف جنية )
 - 11العربية للعلوم والتكنولوجيا Aribia for scienceand technologyشركة سبق قيدها برقم
 84393قيدت فى  2015-07-01برقم ايداع  18802وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل
الموافقة علي قرار المصفيان بمد مده التصفية  27شهرا من تاريخ انتهاء المده السابقة للتصفية
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 - 12بريميوم كونسلت PREMIUM CONSULTشركة سبق قيدها برقم  92601قيدت فى
 2016-04-12برقم ايداع  12302وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل .1وضع الشركة
تحت التصفية  . 2 .مدة التصفية عامين تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى .
 .3تعيين الستاذ /محمد حسن محمد هاشم حسن حبيشى رقم قومى  29608261300033مصفيا للشركة
 - 4يقوم المصفي بجميع العمال التي تقضيها التصفية
 - 13شركة مجموعة ام بي اس للمقاولت  MBS . ENTERPRISESشركة سبق قيدها برقم 115937
قيدت فى  2018-01-22برقم ايداع  3341وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل أمر محو
لنتهاء اعمال التصفية
 - 14اصول للتوريدات التجارية شركة سبق قيدها برقم  118009قيدت فى  2018-03-04برقم ايداع
 1447وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وافقت الجمعية باجماع اصوات السادة الشركاء
الحاضرين و الممثلين فى الجتماع محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 15جي تك لتجارة التجزئة والجملة شركة سبق قيدها برقم  119648قيدت فى  2018-04-04برقم ايداع
 16054وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب الشركة من السجل التجارى ومحو السجل
 - 16الهرام للحلول الهندسية  HI.TECHشركة سبق قيدها برقم  133184قيدت فى  2019-03-24برقم
ايداع  13486وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد
 /محمد فتوح عزت عمارة مصقى للشركة على ان تكون مدة التصفية خلل سنة كاملة من تاريخ التأشير بالسجل
التجارى
 - 17المصرية الهولندية للجهزة العلميه شركة سبق قيدها برقم  138209قيدت فى  2019-08-04برقم
ايداع  32664وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية
 الموافقة على تعيين السيد /على إبراهيم السيد عيد غنام مصفي للشركة -يقوم المصفى وبالتفاق مع المديرومراقب حسابات الشركة ,بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من إلتزامات
 - 18البناء الحديث للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  141023قيدت فى  2019-10-15برقم ايداع
 43361وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
تعيين الستاذ  /محمد جمال محمد سليمان  -الحنسية مصرى  -رقم قومى  ,29308011704658مصفيا
للشركة وتخويله كافة السلطات اللزمة لتصفية الشركة واتخاذ كافة الجراءات الضرورية في هذا الشأن وتمثيل
الشركة
 - 19بيفيرن لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  142008قيدت فى  2019-11-05برقم ايداع
 46851وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة
تحت التصفية ثانيا -:تعيين السيد  /شوكت نشأت
رمزى زكى رقم قومى ( )28604072501738مصفيا للشركة ثالثا -:مدة التصفية للشركة سنة كاملة من
تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى
 - 20المجد لتجارة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  144563قيدت فى  2019-12-31برقم ايداع
 56103وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /محمد
عبد الرحمن الحريرى مصفى للشركة  -على ان تكون مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير
 - 21ال خالد للتوكيلت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  154016قيدت فى 2020-09-16
برقم ايداع  31617وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد  /خالد احمد محمد عبد المقصود مصفيا للشركة  -تحديد مهامه كالتى  - :وفاء ما على الشركة من ديون
 - 22بيلو زا لين سيلوشنز للتوريدات  BELOW THE LINE SOLUTIONS -شركة سبق قيدها برقم
 156911قيدت فى  2020-11-12برقم ايداع  41781وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل
تم تصفية الشركة نهائيا وشطب قيد الشركة من السجل التجارى وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 23الشامى للتجارة التوريدات شركة سبق قيدها برقم  13795قيدت فى  2005-05-05برقم ايداع
 4803وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية مدة التصفية سنة تبدأ
من تاريخ التأشير بالسجل التجاري تعيين السيد  /ممدوح صالح فهمي محمود الشامي مصفيا للشركة رقم قومي
- 4 25801270102058إعطائه كافة الصلحيات و السلطات اللزمة لمباشرة مهامـة مـن
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 - 24المجموعه المصريه للتعدين ورثه محمد عوض وشريكهم شركة سبق قيدها برقم  23957قيدت فى
 2007-04-18برقم ايداع  7045وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم تصفية الشركة
ومحو قيدها من السجل التجارى
 Premier for food and Pastry Companyشركة سبق قيدها
 - 25بريمير للغذية و الحلويات
برقم  119182قيدت فى  2018-03-25برقم ايداع  14265وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب
السجل محو وشطب قيد الشركة من السجل التجارى
 - 26تيمبريتشر لعمال الكهروميكانيكا  TEMPERATUREشركة سبق قيدها برقم  122074قيدت فى
 2018-06-12برقم ايداع  26027وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل الموافقة بالجماع
على وضع الشركة تحت التصفية
 الموافقة بالجماع على تعيين السيد الستاذ  /محمد ايمن فوزي كمصفي للشركة على ان يتولي ادارة التصفيةوتوزيع نصيب كل فرد علي حدة علي مقدار نسبة حصته في الشركة
 - 27تكنو ميديكال للمستلزمات الطبية شركة سبق قيدها برقم  123701قيدت فى  2018-08-01برقم ايداع
 32978وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 28الريم للتوريدات والمواد الغذائية والعقارات شركة سبق قيدها برقم  124892قيدت فى 2018-09-10
برقم ايداع  37975وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل  -1الموافقة على وضع الشركة تحت
التصفية  -2 .تم تحديد مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى -3 .الموافقة على تعيين السيد/
خالد محمد احمد شلبى مصفيا للشركة وتم تحديد مهام المصفي كما يلى  -:وفاء ما على الشركة
 - 29شيلد للتوريدات العمومية  SHIELD FOR GENERAL SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم
 129575قيدت فى  2019-01-02برقم ايداع  153وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل
الموافقه بالجماع على مناقشة ميزانية التصفية المقدمة من المحاسب القانوني والثابت بها سداد الخسائر بالكامل
ول يوجد اي مديونيات على الشركة وتم اعتمادها بالكامل
 - 30على عبدالستار على هندى و شريكة شركة سبق قيدها برقم  131309قيدت فى  2019-02-12برقم
ايداع  6544وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة نهائيا ومحوها من السجل
التجارى
 - 31الجود للنسيج والملبس شركة سبق قيدها برقم  131395قيدت فى  2019-02-13برقم ايداع
 6805وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل تم النتهاء من اعمال التصفية وبذلك يمحى القيد من
السجل التجارى
 - 32بي ام ايه كيو للصناعات المعدنية  BMAQشركة سبق قيدها برقم  158050قيدت فى
 2020-12-06برقم ايداع  45927وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيدة /زنج فين وا  ZONGFENG WUمصفى قانوني للشركة
 - 33ديو افريقيا للدهانات والورنيشات ش ذ م م  Dyo Africa Paints and Varnishesشركة سبق
قيدها برقم  74145قيدت فى  2014-05-28برقم ايداع  12690وفى تاريخ  2022-06-04تم محو -
شطب السجل مد فترة التصفية  6اشهر تبدا من . 2022 / 2 / 5
 - 34شركة الصوف الذهبى للتصدير ( WOOLEN GATE . COش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 81832قيدت فى  2015-04-09برقم ايداع  10497وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيدة  /غادة عبد الرزاق جاسم محمد العبد الحي مصفية للشركة ومهامها
تكون طبقا للمادة  145من القانون  159وهي  :أول  :وفاء ما علي الشركة من ديون
 - 35نسر الواحه للمن و الحراسه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100425قيدت فى 2016-12-27
برقم ايداع  42096وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين
 /رضا رمضان شلقامي مصفى باتعاب  1500ومهامه تكون طبقا الماده  145من القانون  159وهي
وفاء ما على الشركه من ديون
 .تمثيل الشركه أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .
بيع مال الشركه منقول
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 - 36الصدقاء للمطاحن شركة سبق قيدها برقم  107549قيدت فى  2017-07-16برقم ايداع 24987
وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /جمال محمد
شندى شعيب ( مصفى للشركة )  -مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير
 - 37الخليج للتجارة و الحاسبات  I MIXشركة سبق قيدها برقم  118693قيدت فى  2018-03-14برقم
ايداع  12557وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد  /تامر محمد عبدا يوسف ( مصفى الشركة ) على ان تكون مدة التصفية سنتين اعتبارا من تاريخ التاشير
في السجل التجاري
 - 38توب تكنولوجي للتجارة والتوريدات  Top Technologyشركة سبق قيدها برقم  125581قيدت فى
 2018-09-27برقم ايداع  40619وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد الستاذ  /جون فؤاد منصور مصفى للشركة تاريخ ميلد  1983/1/24رقم قومى
28301241700319
 - 39ارابكو للعمال المعدنية شركة سبق قيدها برقم  146487قيدت فى  2020-02-05برقم ايداع
 5642وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه  -تعيين السيد  /احمد
حسن ابراهيم عبد الرازق مصفي للشركه رقم قومى  - 28405210100852مده التصفيه سنه تبدأ من تاريخ
التاشير في السجل التجاري
 - 40هايبر الخديويه شركة سبق قيدها برقم  149886قيدت فى  2020-06-18برقم ايداع  17756وفى
تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل اول  -وضع الشركة تحت التصفية  .ثانيا :تم تعيين السيد /
إبراهيم حليم جيد نصير للشركة رقم قومى . 27502062602276
ثالثا  :المهام التى يقوم المصفى بها :وفاء ما على الشركة من ديون والتزامات – بيع مال الشركة منقول او عقارا
 - 41عادل وطارق للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  158374قيدت فى  2020-12-10برقم ايداع
 46819وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تم تعيين السيد /
عبدالناصر محمود عطيه احمد للشركة رقم قومى 29201132603892
 - 42سوبو للديكور  SOBOشركة سبق قيدها برقم  170477قيدت فى  2021-08-11برقم ايداع
 36777وفى تاريخ  2022-06-04تم محو  -شطب السجل الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /احمد عبد الستار محمد مصفى للشركة رقم قومى  - 29201150106219مصر -
تحديد مدة التصفية وهى عام عشر سنوات تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
 - 43سيدرا للستشارات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم  5795قيدت فى  2000-08-23برقم ايداع
 4855وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب الشركة لنتهاء التصفية ومحو قيد السجل
التجارى
 - 44اكسيس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  44854قيدت فى  2010-03-24برقم ايداع
 6446وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب الشركة المذكوره من السجل التجاري
 - 45هندز  HANDAZشركة سبق قيدها برقم  99231قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع 36645
وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -وتعيين السيد  /ابراهيم انور
محمد الصوفى محمود العشيرى ـ مصفى للشركة  -وتحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل
التجارى
 - 46انشاء للستشارات و العمال الهندسية شركة سبق قيدها برقم  111630قيدت فى 2017-10-29
برقم ايداع  40887وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو الشركة
 - 47ليفلهود للدعاية والعلن  LIVELIHOODشركة سبق قيدها برقم  138452قيدت فى
 2019-08-08برقم ايداع  33583وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية اختياريا -
تعيين السيد الستاذ  /محمد خليل حلمي خليل الرقم القومي 28406152102773 :مصفي قانوني للشركة حدد
الحضور موعد انهاء اجراءات التصفية ( 10سنوات) من تاريخ التأشير بالسجل التجاري.
يقوم المصفى
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 - 48الومكس شركة سبق قيدها برقم  141541قيدت فى  2019-10-27برقم ايداع  45291وفى تاريخ
 2022-06-05تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -2 .تعيين السيد  /محمد نادي ابراهيم
الشيمي  - 29605282102895كمصفي للشركة
 - 49جرين فارم فرووتس لتوريد الغذية الطازجة Green Farm Vroots For Suppling Fresh
 Productsشركة سبق قيدها برقم  146038قيدت فى  2020-01-28برقم ايداع  4122وفى تاريخ
 2022-06-05تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعين الستاذ  /محمد صالح محمد  -وفاء
ما على الشركة من ديون  -بيع مال الشركة منقول او عقار  -تمثيل الشركة امام القضاء  -مدة التصفية ستة اشهر
من تاريخ التاشير
 - 50سيلفر ستين للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  147996قيدت فى  2020-03-04برقم ايداع
 10633وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين السيد  /احمد
النبوي علي عبداللطيف كمصفي و تحديد مده التصفيه علي ان تكون سته اشهر من تاريخ التاشير في السجل
التجاري
 - 51مخابز النخبة  ELITE BAKERYشركة سبق قيدها برقم  148216قيدت فى  2020-03-09برقم
ايداع  11394وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة نهائيا ومحو قيد الشركة
من السجل التجارى
 - 52ذا بوب اوفن  The Pop Ovenشركة سبق قيدها برقم  157295قيدت فى  2020-11-25برقم
ايداع  43873وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد
 /احمد اسماعيل حسن سليمان رقم قومى  26802160100513مصفى للشركة لمدة ستة اشهر
 - 53اركاتيا للنشاءات والتطوير العقارى Arkatia Construction & Rialstate Development
شركة سبق قيدها برقم  158291قيدت فى  2020-12-09برقم ايداع  46539وفى تاريخ 2022-06-05
تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /عبد ا سعيد عبد ا سعيد مصفيا للشركة
والقيام باعمال التصفية على ان تكون مدة التصفية ستة اشهر
 - 54مويا ميد للتوريدات العمومية  Moya Med For General Suppliesشركة سبق قيدها برقم
 176015قيدت فى  2021-11-16برقم ايداع  54745وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية وفقا لحكام القانون  159لسنة  1981ولئحته التنفيذية والسير فى اتخاذ كافة
الجراءات القانونية واللزمة لهذه التصفية أمام كافة الجهات الدارية المختصة
 - 55ايه ار زد للتجارة ( ARZش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  64567قيدت فى  2013-03-04برقم
ايداع  4567وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل
التجارى
 - 56هيلثى فوود لتجارة و توريد الوجبات الجاهزة( HEALTHY FOODش.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 71961قيدت فى  2014-02-25برقم ايداع  4601وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل
أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 57أنظمة إبداع لتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم  72579قيدت فى  2014-03-20برقم ايداع
 6857وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحو قيد
الشركة من السجل التجارى
 - 58مانجو للتجارة  Mangho Tradingشركة سبق قيدها برقم  83101قيدت فى  2015-05-24برقم
ايداع  14839وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين
الستاذ  /شريف خلف ابو زيد مصفي للشركه جنسيته مصري مواليد القاهرة رقم قومي - 26303170102356
مده التصفية
 6شهور تبدا من التسجيل في السجل التجاري
 - 59ليمونادچ  Lemonageشركة سبق قيدها برقم  91365قيدت فى  2016-03-06برقم ايداع
 7376وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل حيث وافق الحاضرون بالجماع على وضع
الشركة تحت التصفية
*حيث وافق الحاضرون بالجماع على تعيين دكتور /سامى سامح سامى  .مصفى للشركة وله فى ذلك جرد
الشركة وبيع موجوداتها وتسلم أموال الشركة ودفاترها وتحصيل كل الحقوق للشركة مالها
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 - 60جي تي إي للتسويق السياحى شركة سبق قيدها برقم  92452قيدت فى  2016-04-07برقم ايداع
 11815وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /علء
عبد القادر الحاج على مصفيا للشركة  -الجنسية سورى تاريخ الميلد  1986/5/18جواز سفر رقم
N014118087
 - 61بدوى و شركاه BADAWY & PARTNERSشركة سبق قيدها برقم  107731قيدت فى
 2017-07-20برقم ايداع  25817وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تصفية نهائية وبذلك
محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 62الندا للتجارة و التوكيلت و التصدير  NDAشركة سبق قيدها برقم  109403قيدت فى
 2017-09-07برقم ايداع  32651وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم النتهاء من
اعمال التصفية وبذلك يمحى القيد من السجل
 - 63راوى النيل لستغلل المحاجر شركة سبق قيدها برقم  112504قيدت فى  2017-11-09برقم ايداع
 43444وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل التصفية ومحو السجل التجارى
 - 64توصيله للشحن  Tawssilah For Shippingشركة سبق قيدها برقم  129782قيدت فى
 2019-01-08برقم ايداع  874وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية طبقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غيرعادية والمنعقدة بتاريخ 2022/ 01/ 01وقد تم تعيين السيد/
حسام عبد ا عبدا شويشين مدير الشركة والذى يحمل بطاقة رقم قومى  – 29406202303191كمصفي
قانوني للشركة وتفويضه
 - 65يانج برازرز  YOUNG BROTHERSشركة سبق قيدها برقم  134221قيدت فى
 2019-04-15برقم ايداع  17258وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية على ان تتم النتهاء من اعمال التصفية خلل سته اشهر من تاريخ التاشير فى السجل التجارى بالتصفية .
وتعيين الستاذ  /اسامه محمد عبدالسلم محمد مصفى للشركة  29507140100931وتحديد مهامه
 - 66سول للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  136100قيدت فى  2019-06-11برقم ايداع 24155
وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تحديد مدة التصفية سنة تبدا
من تاريخ التاشير فى السجل التجارى  -تعين الستاذ  /حازم عادل فتحى ابراهيم ( مصفى للشركة ) رقم قومى
28409010101779
 - 67ريتش للمقاولت العامة  REACHشركة سبق قيدها برقم  136649قيدت فى  2019-06-25برقم
ايداع  26429وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية اختياريا
تعيين السيد الستاذ  /محمد خليل حلمي خليل الرقم القومي 28406152102773 :مصفي قانوني للشركة
حدد الحضور موعد انهاء اجراءات التصفية ( 10سنوات) من تاريخ التأشير بالسجل التجاري
يقوم المصفى
 - 68حول العالم للبطاريات والطارات شركة سبق قيدها برقم  152166قيدت فى  2020-08-12برقم
ايداع  25100وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل غلق الفرع
 - 69حول العالم للبطاريات والطارات شركة سبق قيدها برقم  152166قيدت فى  2020-08-12برقم
ايداع  25099وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل غلق الفرع
 - 70جريفين للطاقة الشمسية  )Griffin Solar Power Company )GSPشركة سبق قيدها برقم
 158827قيدت فى  2020-12-17برقم ايداع  48040وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل
تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيد الشركة بالسجل التجارى
 - 71أن جاى كاليبر للستشارات  NJ Caliber Consultingشركة سبق قيدها برقم  160954قيدت فى
 2021-01-31برقم ايداع  4364وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /ناجى جريجيرى مصفى  -كون طبقا للمادة  145من القانون  159وهى NAJI
JREIJIRI
 - 72ايست جيت للتطوير العقاري  East Gateشركة سبق قيدها برقم  162821قيدت فى
 2021-03-04برقم ايداع  10631وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة
تصفية نهائية وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
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 - 73هبتاجون للنشاءات  HEPTAGONشركة سبق قيدها برقم  168948قيدت فى 2021-07-14
برقم ايداع  32648وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين
المصفى  /احمد السيد بدارن هلل مصفبا للشركة بمدة زمنية اقصاها  6اشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى
 - 74شركة عبدا جروب المحدودة للتصدير والتجارة والمقاولت
 ABDALLAH GROUPشركة سبق قيدها برقم  172770قيدت فى  2021-09-22برقم ايداع
 44370وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه بسبب عدم مزاوله
النشاط الفعلي للشركه
 تعيين السيد /ابراهيم السيد احمد عبد ا مصفي للشركه للسير في اجراءات التصفيه  -تحديد مده التصفيه بسنهتبدا من تاريخ التاثير بالسجل التجاري
 - 75باث سولو شنز لنتاج البرمجيات ش م م شركة سبق قيدها برقم  35621قيدت فى 2008-11-18
برقم ايداع  24312وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة
سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى تعيين السيد  /عماد كمال محمود كمصفي قانوني للشركه وتكون
اختصاصاته كالتالي :
 -1وفاء ما علي الشركه من ديون .
 - 76دى لى ليميتد ماركت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  40768قيدت فى  2009-08-23برقم ايداع
 17647وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيد الشركة
بالسجل التجارى
 - 77شركة النيل للنماء العقارى التجارى شركة سبق قيدها برقم  109814قيدت فى  1996-11-12برقم
ايداع  11976وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل
 -1وضع الشركة تحت التصفية – على ان تكون مدة التصفية لمدة ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير بالسجل
التجارى .
 -2تعيين السيد  /احمد محمد عبد الحميد  -مصفى للشركة  -وتحديد مهام المصفي وهى كالتالي:
القيام بكافة العمال
 - 78السبكى للنتاج الحيوانى و الداجنى شركة سبق قيدها برقم  134503قيدت فى  2019-04-21برقم
ايداع  18299وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 79سمارت واي للتوريدات  SMART WAY FOR SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم 135538
قيدت فى  2019-05-23برقم ايداع  22199وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل محو قيد
الشركة وشطبها من السجل التجارى
 - 80صيدليات ليله شركة سبق قيدها برقم  137023قيدت فى  2019-07-04برقم ايداع  27732وفى
تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد /أحمد عوض
عبدالقادر عوض الدسوقى مصفى للشركة
 مدة التصفية  5سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بها فى السجل التجارى - 81ستيلكو ايجيبت  Steelco- Egyptشركة سبق قيدها برقم  140654قيدت فى  2019-10-08برقم
ايداع  42011وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
 تعيين الستاذ  /محمد جمال محمد سليمان – مصري الجنسية – رقم قومى  , 29308011704658مصفياللشركة
 - 82شرق القاهرة للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  144313قيدت فى  2019-12-24برقم ايداع
 55047وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /احمد
النبوى على عبداللطيف  -ومدة التصفية تكون ستى اشهر من تاريخ التاشير
 - 83رانك العالميه للتنمية البشرية والستشارات  RANK internationalشركة سبق قيدها برقم
 144626قيدت فى  2019-12-31برقم ايداع  56343وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية نظرا لتحقيق خسائر تجاوز وأسمالي تعيين السيد  /محمد بدر الدين امين مصفيا
للشركة  27503241700635الجنسية مصرى  .مهام المصفي وفقا لنص المادة  145من القانون 159
لسنة1981
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 - 84هاوس ماب لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم  150567قيدت فى  2020-07-06برقم ايداع
 19750وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /هشام
حسن احمد مكى مصفيا للشركة وتحديد مهامه طبقا للمادة  145من القانون رقم  159لسنة  1981وعلى وجه
الخصوص مايلى
 - 85الداخلي للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم  158343قيدت فى  2020-12-10برقم ايداع
 46788وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية -تعيين الستاذ /حسن
لطفي حسن علي مصفيا للشركة  -تحديد مدة تصفية الشركة سنة واحدة تبدا من تاريخ التاشير بذلك فى السجل
التجارى
 - 86سى اتش & بى لصناعه السينما  CH&Bشركة سبق قيدها برقم  159744قيدت فى 2021-01-04
برقم ايداع  274وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين
السيده /شروق احمد محمد محمد مصفي للشركه علي ان تكون مده التصفيه سنه ميلديه من تاريخ التاشير بالسجل
 - 87أي سى للعيون ( Eye See Centerش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  167244قيدت فى
 2021-06-10برقم ايداع  26194وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية واسباب التصفية -
وضع الشركة تحت التصفية وذلك لسوء الحوال وتدهور النشاط .
ثانيا  :تعيين مصفى عام للشركة - :
تعيين السيد  /عباس عزت عباس كمصفى عام لشركة آي سى للعيون Eye See Cnter
 - 88البرار للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  64674قيدت فى  2013-03-07برقم ايداع
 5181وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /حسن
س س ابو زور (  ) 1956/10/17كندى الجنسية  -مصفى للشركة
 - 89مدار ايجيبت للتوكيلت التجارية و التوزيع (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  67844قيدت فى
 2013-07-30برقم ايداع  16810وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية
للشركة لمدة  4سنوات من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى
 - 90محمد كمال عبد اللطيف ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  76216قيدت فى 2014-09-07
برقم ايداع  21107وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد  /رضا السيد عبد الفتاح السيد مصفيا للشركة  -مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 91شركة سوبريم مصر للستيراد و التصدير ( Supreme Egypt For Import & Export LLCش.
ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  81386قيدت فى  2015-03-26برقم ايداع  8698وفى تاريخ
 2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /احمد عبد الرحيم محمد
الجندي مصفيا للشركة ومدة التصفية سنه من تاريخ الجمعية ويجوز التمديد
 - 92ميدو فريش للصناعات الغذائية  MIDO FRESHشركة سبق قيدها برقم  89510قيدت فى
 2016-01-06برقم ايداع  697وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل مد التصفية سنة اخرى
من تاريخ انتهاء فترة التصفية الولى  2022/1/13حتى يكون انهاء للفترة المدة 2023/1/13
 - 93برافا تريدنج لخدمات الصيانة شركة سبق قيدها برقم  98343قيدت فى  2016-10-30برقم ايداع
 33392وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 94ايه أم كيه للخدمات الهندسية ( AMK Engineering Servicesش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 104677قيدت فى  2017-04-18برقم ايداع  14128وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل
الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية وذلك بسبب خسارة الشركة
تعيين السيد الستاذ  /خالد محمد جلل جمال مصفى للشركة على ان تكون مده التصفية سنة قابلة للتجديد
 - 95بيتر فود  BETTER FOODشركة سبق قيدها برقم  108199قيدت فى  2017-08-01برقم ايداع
 27324وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /سامح
سمير احمد عيسى رقم قومى  27301011101455مصفى للشركة  -تكون مدة التصفية ستة شهور

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

Page 487 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 96تتبيلة للمطاعم وتقديم وتجهيز المأكولت والتيك أواي شركة سبق قيدها برقم  115257قيدت فى
 2018-01-04برقم ايداع  897وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وذلك بسبب الخسائر التي حققتها الشركة والتي تعدت راس المال
 تعيين السيدة  /سحر محمد سعيد مصفية للشركة علي ان تكون مهامها وفقا لنص المادة  145من قانون رقم159لسنة  1981وعلي وجه الخصوص ما يلي :
 - 97عمو خليل شركة سبق قيدها برقم  115257قيدت فى  2018-01-04برقم ايداع  897وفى تاريخ
 2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك بسبب الخسائر التي حققتها الشركة
والتي تعدت راس المال
 تعيين السيدة  /سحر محمد سعيد مصفية للشركة علي ان تكون مهامها وفقا لنص المادة  145من قانون رقم159لسنة  1981وعلي وجه الخصوص ما يلي :
 - 98فيوتشر للتسويق العقارى FUTUREشركة سبق قيدها برقم  133917قيدت فى  2019-04-08برقم
ايداع  16013وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية .
 ) 2الموافقة علي تعيين السيد  /سامى داود شحاتة مصفي للشركة على ان تكون مدة التصفية خلل سته اشهر
من تاريخ التأشير من السجل التجارى .
 )3تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وقبول الصلح والتحكيم
 - 99برايت برين بوستر  BBBشركة سبق قيدها برقم  134642قيدت فى  2019-04-24برقم ايداع
 18948وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل الموافقـة علـى حـل و وضـع الشـركة تحـت
التصـفية مـن تــاريخ انعقــاد الجمعية  -الموافقة على تعيين السيد  /احمد محمود احمد حلمي مصفى للشركة بدون
اتعاب
 - 100احمد هشام سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  139440قيدت فى  2019-09-10برقم ايداع
 37510وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /احمد
هشام سيد توفيق مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية علي ان تكون مدة التصفية في خلل ( سنة ) تبدا من تاريخ
التاشير بالسجل التجارى
ROAL FOR CONSTRUCTION AND
 - 101روال للمقاولت والتوريدات العامة
 GENERAL SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم  142240قيدت فى  2019-11-12برقم ايداع
 47760وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل امر محو لتصفية الشركة نهائيا
 - 102شركه أسواق مصر اكسبريس للتطوير والدارة "شركه مساهمه مصريه" شركة سبق قيدها برقم
 173454قيدت فى  2021-10-03برقم ايداع  46372وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين الستاذ  /السيد محمد سعد عبانى مصفى للشركة مصرى الجنسية مواليد 11
 1954 / 3 /رقم قومى  - 25403110300117مدة التصفية سنه واحدة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى-
وله الحق في توكيل او تفويض غيره في
 - 103شركه البيك لتوزيع الوجبات السريعه شركة سبق قيدها برقم  6866قيدت فى  2001-04-30برقم
ايداع  2035وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل أمر محو لنتهاء اعمال التصفية
 - 104فن فاكتورى( Fun Factoryش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  53757قيدت فى 2011-09-06
برقم ايداع  16386وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 105النجليزية المريكية للستيراد والتجارة شركة سبق قيدها برقم  70310قيدت فى 2013-12-15
برقم ايداع  26861وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل بما يفيد بوضع الشركة تحت التصفية
وتعيين السيد  /محمد محمدنجيب اورخان رقم قومي  28606060106038مصفى للشركة وتكون مده
التصفية تسعة اشهر من التأشير بالسجل التجارى وتكون مهام المصفى كما يلى :
-1يقوم المصفى بجرد اموال الشركة
 - 127اي هوتيل للتجارة و التوريدات شركة سبق قيدها برقم  111837قيدت فى  2017-10-30برقم
ايداع  41292وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -الموافقة
على تعيين السيد  /تامر محمد عبدا يوسف ( مصفي الشركة )
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 - 106شركة ابداع للخدمات الهندسية و الزراعية شركة سبق قيدها برقم  72001قيدت فى 2014-02-26
برقم ايداع  4787وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية والسير
في إجراءات التصفيه وفقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه والتاشير بذلك في السجل التجارى .تعيين  :السيد /
محمد فتحى محمد رمضان  -منفردا  -مصفي للشركة  -على ان يقوما بجميع العمال التي تقتضيها
 - 107زا تالنت تاير( ) the talent tierشركة سبق قيدها برقم  93434قيدت فى  2016-05-11برقم
ايداع  15173وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل شطب الشركة من السجل التجارى
 - 108دوجما فارما ( Dogma Pharmaش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100335قيدت فى
 2016-12-25برقم ايداع  41705وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية تعيين  /محمود الشيخ عبدا محمد مصفى للشركة جنسية مصرى مواليد  1972 / 5 / 29رقم بطاقة
 27205291400399مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
 - 109ميكروفيجن  MICROVISIONشركة سبق قيدها برقم  114459قيدت فى  2017-12-20برقم
ايداع  51082وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 110شركة مجموعة النماء المتحدة للستثمار United Growth Group For Investment - Uggi
شركة سبق قيدها برقم  114732قيدت فى  2017-12-25برقم ايداع  52941وفى تاريخ 2022-06-09
تم محو  -شطب السجل -النظر في حل الشركة وتصفيتها:
وافق الحاضرون بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية
وتحديد نطاق مهمته

 وافق الحاضرون بالجماع علي تعيين السيد  /محمد احمد محمد وهبى مصفى للشركة بدون اتعاب - 111رويال للعطور  Royal Fragrancesشركة سبق قيدها برقم  122866قيدت فى 2018-07-11
برقم ايداع  29697وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك
لمدة  6اشهر من تاريخ التاشير بالمصفى بالسجل التجارى وتعيين السيد  /محمد عبدالمومن المهينى مضفى
للشركة
 - 112المتقدمة للمستلزمات الطبية  advonced medical suppliesشركة سبق قيدها برقم 125962
قيدت فى  2018-10-08برقم ايداع  42072وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل الموافقة
من جانب السيد مدير الشركة علي وضع الشركة تحت التصفيه اعتبارا من تاريخ التأشير بالسجل التجاري للتصفيه
نظرا لتوقف الشركة عن مزاوله نشاطها واجماع الساده الشركاء بالشركه علي التصفيه .لذا فقد تمت الموافقه
بالجماع من
 - 113فوكو للمقاولت العامة  VOCOشركة سبق قيدها برقم  126701قيدت فى  2018-10-25برقم
ايداع  44953وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
Advanced construction
 - 114المتقدمة للنشاءات والمقاولت
 & contractingشركة سبق قيدها برقم  131062قيدت فى  2019-02-06برقم ايداع  5590وفى
تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل الموافقه بالجماع علي تعيين السيد  /احمد اسامه عبدالعزيز
محمد مصفيا للشركة لتمام جميع الجراءات القانونيه اللزمه لتصفيه الشركة وشطبها من السجل التجاري وذلك
علي ان يكون للمصفي كافة الصلحيات القانونيه اللزمه لتصفيه الشركة
 - 115مور تو جو  MORETOGOشركة سبق قيدها برقم  143401قيدت فى  2019-12-05برقم
ايداع  51975وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
المصفى القانونى للشركه و هو السيد  /معتز حامد عبيد على صالح  -مدة التصفية هى اثنى عشر شهر ميلدى
تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى وفقا لحكام المادة  145من قانون 159
 - 116البيت لعمال الديكور والمقاولت
 AL Bait For Decorations And Constructionشركة سبق قيدها برقم 147548
قيدت فى  2020-02-26برقم ايداع  9248وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل وضع
الشركة تحت التصفية لمده عام قابله للتجديد من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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 - 117أيروتك للصناعات الطبية  AEROTEC FOR MEDICALشركة سبق قيدها برقم 149593
قيدت فى  2020-06-10برقم ايداع  16746وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل وضع
الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذة  /شيماء امين محمود امام رقم قومى رقم  288030701011007مصفى
لها ومدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ بالسجل التجارى
 - 118مزرعة الواحه الطيبه للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم  153259قيدت فى 2020-09-03
برقم ايداع  28949وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
Sanus Food and Beverage
 - 119سانوس لتصنيع وتعبئة المشروبات والمواد الغذائية
 Processing & Packing Companyشركة سبق قيدها برقم  158936قيدت فى 2020-12-20
برقم ايداع  48571وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت
التصفية تمهيدا لحل ومحو السجل  -قررت الشركه تحديد مده التصفيه علي ان تكون  6اشهر من تاريخ التاشير
بالسجل التجاري  -تعيين السيد /محمد عبدا عبدالعليم عوض  -كمصفـي للشركـة وتحديـد أتعابـه
 - 120فيرجن للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  166717قيدت فى  2021-05-31برقم ايداع
 24027وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 121بوكا لدارة وتنظيم الحفلت  BUKKA PARTY MANAGEMENTشركة سبق قيدها برقم
 167612قيدت فى  2021-06-17برقم ايداع  27612وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية
تعيين السيدة سارة عبد الرحمن على البيسي مصفيا للشركة  .مدة التصفية بعام ميلدى كامل من / 12 /31
 2021حتى وضعها تحت التصفية
 - 122خبراء العدسات شركة سبق قيدها برقم  102قيدت فى  1994-12-10برقم ايداع  135وفى تاريخ
 2022-06-11تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /احمد سمير عبودة محمد
الحناوى رقم قومى  - 29611152104012مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ الموافقة على التصفية
 - 123ناي هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889قيدت فى  2005-08-25برقم ايداع
 12126وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل ألغاء الفرع
 - 124تاى هاوس للستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم  10889قيدت فى 2008-09-23
برقم ايداع  20437وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 125شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  28418قيدت فى  2007-11-14برقم
ايداع  23329وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل ألغاء الفرع
 - 126ميجا للمشروعات الهندسية ش م م شركة سبق قيدها برقم  43284قيدت فى  2010-01-10برقم
ايداع  495وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل في ضوء ماتم من مناقشات من جانب السادة
الحضور بالشركه بشأن تعيين مصفي للشركة تمت الموافقه بالجماع علي تعيين السيد  /محمد شريف صلح
الدين محمد هاشم مصفيا للشركة (بدون اتعاب)
 - 128كي جى انترناشونال  KG Internationalشركة سبق قيدها برقم  113307قيدت فى
 2017-11-27برقم ايداع  46661وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية و ذلك لمدة ( سنة ) قابلة للتجديد من تاريخ التاشير بالمصفى بالسجل التجارى
 - 129كلسيرا الشرق الوسط لتقنية المعلومات شركة سبق قيدها برقم  127989قيدت فى 2018-11-26
برقم ايداع  50200وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة نهائيا ومحو قيدها من
السجل التجارى
 - 130هوم بوليش  Home Polishشركة سبق قيدها برقم  128318قيدت فى  2018-12-03برقم ايداع
 51318وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 131جو كلودي للبرمجيات  GO CLOUDYشركة سبق قيدها برقم  154520قيدت فى
 2020-09-27برقم ايداع  33362وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /احمد عيسى على سالم  -مصفى  -ومهامة تكون طبقا للمادة رقم  145من القانون رقم
159
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 - 132مقهى بارش  BARSH CAFEشركة سبق قيدها برقم  170240قيدت فى  2021-08-08برقم
ايداع  36042وفى تاريخ  2022-06-11تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها
من السجل التجارى
 - 133اوك وود جروب للتجاره  OAK WOODE GROUP FOR TRADINGشركة سبق قيدها برقم
 44784قيدت فى  2010-03-22برقم ايداع  6228وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل
الموافقة على التوقف عن نشاط الشركة وتسليم البطاقة الضريبية وتصفية الشركة ومحوها من السجل التجارى
 - 134شركة جلوبال دارت للستثمار العقارى gdcشركة سبق قيدها برقم  65110قيدت فى
 2013-03-26برقم ايداع  6800وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية لمدة سنتان من تاريخ التأشير فى السجل التجارى
تعيين السـيد  /أنور محمد أنور ربيع الجارحى مصفيا للشركة – مصرى الجنسية – بطاقة رقم قومى
27810308800273
 - 135مستشفي أهل الطب التخصصي شركة سبق قيدها برقم  66827قيدت فى  2013-06-05برقم ايداع
 12780وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 136جويس للسياح ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  117627قيدت فى  2018-02-26برقم ايداع
 9135وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل محو القيد
 - 137ماا للنظمه التكنولوجيه و الدعايه و العلن  MAAشركة سبق قيدها برقم  118019قيدت فى
 2018-03-04برقم ايداع  10463وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية مع تعيين السيد /مجدى محمد الصاوى عبد الفتاح مصفيا لعمال الشركة مع تحديد مهام المصفى على
النحو التالى
 - 138ميشيل خيري عطاا جرجس و شريكه شركة سبق قيدها برقم  122015قيدت فى 2018-06-11
برقم ايداع  25835وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وذلك
طبقا لجواب التصفية المؤرخ فى 2022/5/14
 - 139مون ليت للتسويق السياحى شركة سبق قيدها برقم  123784قيدت فى  2018-08-05برقم ايداع
 33365وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية
 تعيين السيد /مصطفى احمد عبدالمولى مصفى للشركةرقم القومى  28101120101851 /الجنسية  /مصرى
SIG RESTAURANTS
 - 140اس أى جى لداره المطاعم
 MANGEMENT CO - SIGRMشركة سبق قيدها برقم  124413قيدت فى  2018-08-26برقم
ايداع  35768وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية مع تعيين
السيد /شامل ممدوح أحمد حسنين مصفيا لعمال الشركة مع تحديد مهام المصفى على النحو التالى
 - 141حيدرمحمد حاتم شمالى و شريكه شركة سبق قيدها برقم  127654قيدت فى  2018-11-18برقم
ايداع  48861وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك لمدة 6
اشهر من تاريخ التاشير بالمصفى بالسجل التجارى تعيين السيد  /حيدر محمد حاتم شمالى مصفى للشركة .
 - 142شريف للتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم  130482قيدت فى  2019-01-23برقم ايداع
 3540وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /عمر
احمد سلطان رقم قومي
 29701012113355مصفى للشركة  -مدة التصفية سنه ونصف
 - 143هاى لين للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  152651قيدت فى  2020-08-24برقم ايداع
 26840وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
وتعيين السيد /ابراهيم محمد مصطفى احمد كمصفى للشركة وتحديد مهام المصفى ومدة التصفية
وعلى وجه الخصوص
وفاء ما على الشركة من ديونبيع مال الشركة منقول او عقار بالبيع المباشر للسادة الشركاء
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 - 144ديناميك لدارة المشروعاتDYNAMIC FACILITY MANAGEMENT-DYNAMIC FM
شركة سبق قيدها برقم  153319قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع  29159وفى تاريخ 2022-06-12
تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المصفى وتحديد اتعابة  -تعيين السيد  /شريف عبد
الستار طه عز العرب رقم قومى  27501021502171القائم باعمال التصفية وتحديد اتعابة بمبلغ الف جنية فقط
 - 145هانوفر كايرو كريشن  )HANNOVER Cairo Creations )hccشركة سبق قيدها برقم
 164948قيدت فى  2021-04-12برقم ايداع  17648وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل
 - 1وضع الشركه تحت التصفيه  -2 .تعيين السيد  /محمد محمد عبد الدايم مصفيا للشركه  -3تحديد مهام المصفى
كالتالي  - :وفاء ماعلى الشركه من ديون بيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأي طريقه معينه
اخرى
 - 146بريميرو للتطوير العقاري  Primero For Real estate developmentشركة سبق قيدها برقم
 172987قيدت فى  2021-09-09برقم ايداع  42217وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل
الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية  -الموافقة بالجماع على أن تكون مدة التصفية عام من تاريخ
التأشير بالسجل
 - 147شركه الفا تكنولوجي للفنادق ( الفا تك ) شركة سبق قيدها برقم  287961قيدت فى 1995-03-15
برقم ايداع  3730وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم مناقشة ميزانية التصفية المقدمة من
المحاسب القانوني والثابت بها سداد الخسائر بالكامل ول يوجد اي مديونيات على الشركة وتم اعتمادها بالكامل
 - 148كابيتال للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  1234قيدت فى  1998-08-12برقم ايداع
 3643وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل اول  :وضع الشركة تحت التصفيه
ثانيا  :تعيين السيد  /محمد يحيى قدري  -مصفيا للشركة وتخويله في القيام بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه
ثالثا  :تحديد اختصاصات المصفي على النحو التالي .
 .1وفاء ما على الشركة من ديون
.
 - 149شركه تاي هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889قيدت فى  2005-03-21برقم
ايداع  267وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 150شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  34245وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 151مانو تريد للتوريدات والتجهيزات الفتدقية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  42478قيدت فى
 2009-11-24برقم ايداع  24066وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيد  /خالد زكريا احمد مصفي للشركة باتعاب  500جنيه علي ان تكون مهامه طبقا لنص المادة
 145من القانون  159لسنة  81كالتي
 - 152شركه النيل للملبس شركة سبق قيدها برقم  46058قيدت فى  2019-10-01برقم ايداع
 1710153وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 153جولدن جلوب للتجارة شركة سبق قيدها برقم  58964قيدت فى  2012-06-13برقم ايداع
 12626وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو القيد من
السجل التجارى
 - 154ديبكو لتطوير الصناعات الدوائية والحيوية (ديبكو جروب ) Debico for pharmaceutical
 industry& Biotechnologyشركة سبق قيدها برقم  59093قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 13184وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيد الستاذ
 /محمد جمال محمود مصفي الشركه على ان تكون مدة التصفية سنتين من تاريخ التأشير فى السجل التجارى
 - 155شتات للغذاء (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  60612قيدت فى  2012-09-18برقم ايداع
 19160وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين  /وليد ابراهيم
ابو العيون كمصفى للشركة  -مدة التصفية سنة ميلدية تبدأ من تاريخ التاشير
 - 156شتات للبناء (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  62149قيدت فى  2012-11-26برقم ايداع
 24881وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين  /وليد ابراهيم
ابو العيون كمصفى الشركة  -مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التاشير
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 - 157محمد مسعد عبد ا حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  71660قيدت فى  2014-02-12برقم
ايداع  3507وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل العدول عن تصفية الشركة
 - 158سسكو لخدمات النظافة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  75661قيدت فى  2014-08-12برقم
ايداع  18920وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة بشكل نهائى وشطب ومحو
قيد الشركة من السجل التجارى واشهار التصفية
 - 159الفتح للتجارة و تنسيق الحدائق (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  75696قيدت فى 2014-08-13
برقم ايداع  19056وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين
 /وليد ابراهيم ابو العيون كمصفى للشركة  -مدة التصفية سنة ميلدية تبدأ من تاريخ التاشير
 - 160عقار فاندر للستشارات و الستثمار العقارى Aqar Funder Consulting and Real Estate
( Investmentش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  77514قيدت فى  2014-11-03برقم ايداع 26045
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنتان من تاريخ التأشير
فى السجل التجارى -
تعيين السـيد  /أنور محمد أنور ربيع الجارحى مصفيا للشركة – مصرى الجنسية – بطاقة رقم قومى
27810308800273
 - 161ايكولوجكس للشحن  EchologIXشركة سبق قيدها برقم  87545قيدت فى  2015-11-04برقم
ايداع  31477وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية لمدة خمس سنوات تبدء
من نهاية المدة السابقة التي تنتهي في  2020-2-5لتنتهي في 2025/2/4
 - 162الحلول المستدامة  Sustainable Solutionsشركة سبق قيدها برقم  90470قيدت فى
 2016-02-07برقم ايداع  4048وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الموافقة بالجماع
على وضع الشركة تحت التصفية وذلك بسبب خسارة الشركة
 تعيين السيد الستاذ  /سامح اسامه حسين عواض مصفى للشركة على ان تكون مده التصفية سنة قابلة للتجديد - 163مصر ديسكفرى للنشاءات و ادارة المشروعات ( MASR DISCOVERYش.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  99369قيدت فى  2016-11-27برقم ايداع  37112وفى تاريخ  2022-06-13تم محو -
شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجاري  -تعيين السيد /
هادي محمد باسم عبد العزيز البرلسي مصفي قانوني للشركة
 - 164شركة البادية للصناعة شركة سبق قيدها برقم  116596قيدت فى  2018-02-05برقم ايداع
 5625وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو السجل التجارى
 - 165فجالة  FAGGALAشركة سبق قيدها برقم  129572قيدت فى  2019-01-01برقم ايداع 129
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد فى السجل
التجارى
 - 166فروستي يوكيه لتصنيع معدات المطابخ والفنادق Forsty-Uk For Manufacturing Kitchen
 Equipment And Hotelsشركة سبق قيدها برقم  132535قيدت فى  2019-03-10برقم ايداع
 11124وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /كريم
زكي عبد الرحمن فوزي مصفيا لها وتحديد مهامه كالتالي :
وفاء ما علي الشركة من ديون
 تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني
 - 167بيت القمه لتنظيم المؤتمرات والمعارض وادراتها  TOP HOUSE CONFERENCESشركة
سبق قيدها برقم  135831قيدت فى  2019-05-30برقم ايداع  23211وفى تاريخ  2022-06-13تم
محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -قررت الجمعية العامة غير العادية باجماع أصوات الحاضرين
الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية علي أن تتم التصفية خلل سنة من تاريخ التأشير بالتصفية في السجل
التجاري  -تعيين مصفي للشركة وتحديد مهامه
 - 168الجلل للعمال الهندسيه AL GALALشركة سبق قيدها برقم  140469قيدت فى 2019-10-02
برقم ايداع  41270وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنة تبدا من
تاريخ المدة السابقة والتى انتهت فى  2021/11/22لتنتهى فى 2022/11/21
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 - 169الحلم الخضر  THE GREEN DREAMشركة سبق قيدها برقم  141594قيدت فى
 2019-10-28برقم ايداع  45497وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية تعيين السيد  /عمرو فاروق محمد ابو الفتوح مصفيا للشركة تحديد مهام المصفى لتصبح وفاء ما على
الشركة من ديون  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة اخرى  -تمثيل الشركة امام
القضاء
 SF EXPRESSشركة سبق قيدها برقم 141708
 - 170اس اف اكسبريس لتحصيل الفواتير
قيدت فى  2019-10-30برقم ايداع  45814وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم الموافقة
على وضع الشركة تحت التصفية على ان تكون مدة التصفية سته اشهر من تاريخ التأشير فى السجل التجارى
تم تعيين السيد  /ياسر سرور عبدالعزيز محمد فرج ا بطاقة رقم قومى  27210151100414مصفى للشركة.
وتحديد مهامه كالتي :
 - 171احمد مختار لبيب وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  141979قيدت فى  2019-11-05برقم ايداع
 46822وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
 تعيين السيد /محمد عاطف محمود الصانع مصفيا للشركةرقم قومى  - 27210010108817على ان تكون مدة التصفية اثني عشر شهرا ( 12شهرا) تبدأ من تاريخ
التأشير بالسجل التجاري
 - 172وتيد للستثمار والتنمية شركة سبق قيدها برقم  143688قيدت فى  2019-12-11برقم ايداع
 52908وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين السيد  /احمد
النبوي علي عبد اللطيف  -كمصفي للشركه و تحديد مده التصفيه علي ان تكون سته اشهر من تاريخ التاشير في
السجل التجاري
 - 173اندروميدا للتجارة اللكترونية  ANDROMEDA E- COMMERCEشركة سبق قيدها برقم
 144796قيدت فى  2020-01-05برقم ايداع  469وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل
تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو السجل التجارى
 - 174المطبخ السورى (تى اس تى) ـ  TASTYشركة سبق قيدها برقم  160279قيدت فى
 2021-01-14برقم ايداع  2202وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية علي أن تكون مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري تعيين السيد/هاني صالح
عزيزي رقم جواز N013160912
 - 175أم أي جى اتش للتجارة العامة  M E G H For General Trading -شركة سبق قيدها برقم
 164436قيدت فى  2021-04-04برقم ايداع  15966وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيدة  /هند ابراهيم السيد محمد مصفية للشركة  -مدة التصفية سنة من تاريخ
التاشير بالسجل
 - 176ميركادوس لدارة المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم  171912قيدت فى 2021-09-06
برقم ايداع  41312وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل الموافقة بالجماع على وضع الشركة
تحت التصفيه  -الموافقة بالجماع على أن تكون مدة التصفية عام من تاريخ التأشير بالسجل  -الموافقة بالجماع
على تعيين السيد /رضا محمد رضوان عبد الوهاب مصفيا للشركه
 - 177الشركه العربيه للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  292704قيدت فى  1995-11-28برقم
ايداع  18067وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل وتم التاشير بها فى السجل التجارى برقم
ايداع  63099بتاريخ  2021/12/26وقد سقط سهو من التاشيرة التى وبذلك نطلب استدراج الخطا
 - 178بايوتيك للزراعه الحيويه شركة سبق قيدها برقم  907قيدت فى  1998-06-28برقم ايداع 2361
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل مد مده التصفية من تاريخ انتهاء المدة السابقة وتنتهى فى
 2022/12/31مع بقاء كافه اختصاصات المصفى كما هى دون تعديل
 - 179شركه الصفا لسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  7978قيدت فى  2001-12-20برقم ايداع
 6813وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو بالغاء الفرع
 - 180الشركه الحديثه للتسويق المباشر شركة سبق قيدها برقم  10765قيدت فى  2004-01-18برقم ايداع
 303وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو
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 - 181الجيزه للمقاولت والتجاره شركة سبق قيدها برقم  15790قيدت فى  2005-08-02برقم ايداع
 10819وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 182الزهراء للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم  16360قيدت فى
 2005-09-22برقم ايداع  13513وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيد /أيمن مصطفي محمود  -مصفيا للشركة وتحديد مدة التصفية سنه اعتبارا من اشهار اسم
المصفى بالسجل التجارى تفويض مصفى الشركة
 - 183او تى اس  O T Sشركة سبق قيدها برقم  17593قيدت فى  2006-02-01برقم ايداع 1229
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد  /حسام صبري
عيد ابراهيم كمصفي للشركه علي ان تكون مده التصفيه  11شهرا تبدأمن تاريخ التاشير
 - 184سيشيز مصر  -منتجات وخدمات البترول والغاز ش م م شركة سبق قيدها برقم  37912قيدت فى
 2009-03-29برقم ايداع  6296وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -محمد محمد مصطفى محمد رقم قومى  28501100103499على ان تكون مدة التصفية لمدة عام من
تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 185شركة انجاز للتنمية والستثمار ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  52333قيدت فى 2011-06-13
برقم ايداع  10373وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتم
تعيين السيد  /محمد عبدالحكيم مصفيا قانونيا للشركة وعلى ان تتم النتهاء من التصفية خلل سته اشهر من تاريخ
التاشير
 - 186حديد المصريين لتجارة مواد البناء شركة سبق قيدها برقم  56451قيدت فى  2012-02-06برقم
ايداع  2661وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل اول  -مد مدة التصفية من تاريخ انتهاء المدة
الولى بتاريخ  2022 / 1 / 23ثانيا تعيين  -عمرو عبدا حجازى سالم مصفيا للشركة رقم قومى
 27309021700072بدل من  /وائل فاروق محمد عوض رقم قومى  ( 26707240101852اعتذار )
 - 187الشروق لخدمات النظافة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  69910قيدت فى  2013-11-27برقم
ايداع  25371وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة نهائيا من السجل التجارى
 - 188أى بى سليوشنز (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  70856قيدت فى  2014-01-05برقم ايداع
 291وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -2السير فى اجراءات
التصفية وتعيين السيد  /ناصر السيد حسن بدر مصفي للشركة بطاقة رقم قومى 26701142102397 :
 - 189هوم سنتر للجهزة المنزلية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  71987قيدت فى  2014-02-25برقم
ايداع  4695وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 190محمد عبدالفتاح محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  73735قيدت فى  2014-05-12برقم
ايداع  11238وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين /
ابراهيم محمد ابراهيم مصفى  - 27807170100738مدة التصفية سنة
 - 191سها سمير حسن السيد و أمل جابر حسن سليم ( شركة تضامن ) وسمتها التجارية لو صالون هير اند نيل
فاشون  LE SALON HAIR & NAIL FASHIONشركة سبق قيدها برقم  77270قيدت فى
 2014-10-22برقم ايداع  25077وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية
الشركة تصفية نهائية
 - 192نجلء على عواد الطناني وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  79106قيدت فى  2015-01-01برقم
ايداع  49وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيدة /
نجلء على عواد الطنانى مصفيا للشركة  -مدة التصفية فى خلل ( سنة ) تبدا من تاريخ التاشير
 - 193المصرية الكندية للصناعات الحديثة (ماج) شركة سبق قيدها برقم  95209قيدت فى 2016-07-14
برقم ايداع  21752وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين
ماجد زكريا مصفى للشركة مدة التصفية  6اشهر
 - 194سبائك مصر للتعدين شركة سبق قيدها برقم  102837قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع 7958
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
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 - 195دنتا مصر للشعه  Denta Misr Radiologyشركة سبق قيدها برقم  113394قيدت فى
 2017-11-28برقم ايداع  46926وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية لمده عامين قابله للتجديد من تاريخ التاشير بالمصفى بالسجل التجارى -
تعيين السيد /احمد كمال عبد المجيد الدري مواليد  1952 / 2 / 25رقم قومى  25202250103111مصفى
للشركه
 - 196المتقدمة لتصنيع الملبس الجاهزة  ADVANCED READY MADE GARMENTSشركة
سبق قيدها برقم  126686قيدت فى  2018-10-24برقم ايداع  44928وفى تاريخ  2022-06-14تم
محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه  -تعيين السيد  /احمد اسامه عبدالعزيز محمد مصفى للشركة -
تحديد مدة النتهاء من اعمال التصفيه (سنه) تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري للتصفيه
 - 197شيلد للحلول الذكية  Shield Smart Solutionsشركة سبق قيدها برقم  134115قيدت فى
 2019-04-11برقم ايداع  16759وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع
الشركة تحت التصفية  -الموافقة على تعيين الستاذ  /محمد امين عبدالعزيز امين مصفى للشركة وتحديد اتعابة
بمبلغ  1000جنية 1مصري  -تحديد مهام المصفى وهي  :وفاء ما على الشركة من ديون
 - 198عيش بملح شركة سبق قيدها برقم  142340قيدت فى  2019-11-13برقم ايداع  48187وفى
تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يتم محو قيد الشركة من
السجل التجارى
 - 199سوميت للتطوير والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  145349قيدت فى  2020-01-15برقم
ايداع  1976وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين /احمد
النبوى على عبداللطيف كمصفى الشركة  -تحديد مدة التصفية لتكون ستة اشهر ( 6اشهر ) من تاريخ التاشير فى
السجل التجارى
 - 200اللؤلؤة للمنظفات ومستحضرات التجميل والعطور شركة سبق قيدها برقم  151318قيدت فى
 2020-07-20برقم ايداع  22123وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو لتصفية
الشركة نهائيا
 - 201امارتى للتجاره والستثمار شركة سبق قيدها برقم  159158قيدت فى  2020-12-22برقم ايداع
 49205وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل امر محو الفرع
 - 202دراجون ميديا لنتاج المحتوى الرقمى  Dragon Mediaشركة سبق قيدها برقم  172004قيدت
فى  2021-09-08برقم ايداع  41604وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة
تحت التصفية  -تعيين  /عبد الرحمن محمد سعيد بركات كمصفى للشركة  -مده التصفية سنه ميلديه من تاريخ
التاشير بالسجل
 - 203سيمبا لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم  173543قيدت فى  2021-10-05برقم ايداع
 46843وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تصفيه الشركه  -تعين السيد  :اشرف فوزي مسعد
صابر مصفيا للشركه  -تحديد مهامه كمصفيا في اتخاذ كافه الجراءات لتصفية
 - 204تامر محمد حسام امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  176441قيدت فى  2021-11-22برقم ايداع
 55941وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد /محمود
السيد احمد محمود مصفيا للشركه
مده التصفيه  6اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجاري
 - 205شركه تاب للنشاءات شركة سبق قيدها برقم  293362قيدت فى  1996-01-02برقم ايداع 102
وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة  -تعيين مصفى للشركة السيد  /احمد ماهر
محمود  -جنسية مصرى مواليد  1998/2/1رقم بطاقة  - 29802011203319مدة التصفية سنة من تاريخ
التاشير فى السجل التجارى  -مهام المصفى  -وفاء ما على الشركة من ديون
 - 206شركه تنميه المشروعات العقاريه شركة سبق قيدها برقم  1182قيدت فى  1997-05-24برقم ايداع
 410وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمده سنتين من تاريخ
التأشير بالجمعيه العامه غير العاديه فى السجل التجارى  -تعيين السيد/حمدى محمد الهادى حسنين مصفى للشركه
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 - 207الشركة المصرية لتطوير البيانات روجكس ش  .م  .م شركة سبق قيدها برقم  45268قيدت فى
 2010-04-18برقم ايداع  8281وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية
الشركة تصفية نهائية
 - 208شركة سمارت لين ديستربيوشن ( ش.ذ.م.م )  SMART LIME DISTIBUTIONشركة سبق
قيدها برقم  46540قيدت فى  2010-06-22برقم ايداع  14096وفى تاريخ  2022-06-15تم محو -
شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجاري وتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 209سنا فون للستثمار و التجارة والتوزيع  SANA PHONEشركة سبق قيدها برقم  85417قيدت
فى  2015-08-16برقم ايداع  22782وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل الموافقه
بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية  .تعيين السيد  /احمد عبدالستار محمد مصفى للشركة  .تحديد مدة
التصفية وهى عشر سنوات تبدأ من تاريخ ا لتاسير بالسجل التجارى
 - 210تنورين (  )TANNORINش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  87667قيدت فى  2015-11-09برقم
ايداع  31941وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل مد مده تصفية الشركة لمدة سنتين تبدأ من
تاريخ انتهاء المده السابقه
 - 211ستابلنج زون للتجارة و المستلزمات الطبية  stapling zoneشركة سبق قيدها برقم  97149قيدت
فى  2016-09-20برقم ايداع  28775وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل الموافقة على
وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذة  /ايه محمود محمد داود مصفى لها.
 -1تحديد مدة التصفية  :بسنة تبدأ من تاريخ التأشير بذلك بالسجل التجارى.
 -3تحديد مهام المصفى:
 - 212العل هوم للتجارة والتوكيلت (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106321قيدت فى 2017-06-01
برقم ايداع  20019وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمده
سنه من تاريخ التأشير بالجمعيه العامه غير العاديه فى السجل التجارى  -تعيين السيد /حسين سيد عبد ا حسين
مصفى للشركه
 - 213الماسة اللفية  Millenium Diamondشركة سبق قيدها برقم  109521قيدت فى 2017-09-11
برقم ايداع  33094وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية
نهائية
 - 214الشرقاوى لتجارة الدوية شركة سبق قيدها برقم  112971قيدت فى  2017-11-20برقم ايداع
 45281وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين  /احمد عبد
الجبار محمد الشرقاوى مصفى للشركة وتحديد مده التصفيه عام و 6اشهر يبدأ من تاريخ التاشير فى السجل
التجارى
 - 215خروج الشركة من مظلة قانون الستثمار والعمل تحت مظلة قانون سوق المال رقم  95لسنة 1992
ولئحته التنفيذية شركة سبق قيدها برقم  116744قيدت فى  2018-02-07برقم ايداع  6240وفى تاريخ
 2022-06-15تم محو  -شطب السجل امر محو لخروج الشركة من مظلة قانون الستثمار والعمل تحت مظلة
قانون سوق المال رقم  95لسنة 1992
 - 216سبلينكد شركة سبق قيدها برقم  118760قيدت فى  2018-03-15برقم ايداع  12699وفى تاريخ
 2022-06-15تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 217محمد حسام الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  125540قيدت فى  2018-09-26برقم ايداع
 40474وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين  /محمد حسام
الدين عبدالغنى حسين رقم قومى  28009042300112مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية ومدة التصفية
خلل سته أشهر
 - 218الهندى للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  134328قيدت فى
 2019-04-16برقم ايداع  17628وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت
التصفيه وتعيين السيد  /سامح عبدالرسول محمد محمد الهندى مصفى  .ومهامه تكون طبقا للماده  145من القانون
 159وهي
 .1وفاء ماعلى الشركه من ديون
 -2تمثيل الشركه امام القضاء
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 - 219شركة هاى اند جورنيز
 HIGH END JOURNEYSشركة سبق قيدها برقم  137276قيدت فى  2019-07-10برقم ايداع
 28845وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية  .تم
تعيين الستاذ  /احمد عزيز عزت مصطفي كمصفى للشركة وتم تحديد اتعابه خلل مدة التصفية  .تم تحديد مدة
التصفية لمدة سنتين من تاريخ التأشير فى السجل التجارى بوضع الشركة تحت التصفية  .يقوم
 - 220أيونز للتصميم  IONS DESIGNشركة سبق قيدها برقم  152521قيدت فى  2020-08-19برقم
ايداع  26521وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل  -1وضع الشركه تحت التصفيه - 2.
تعيين السيد  /احمد محمد عبد الحميد مصفي للشركه  - 3.مده التصفيه سنه تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجاري
 - 221الشراع للمأكولت البحرية شركة سبق قيدها برقم  157482قيدت فى  2020-11-29برقم ايداع
 44406وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه  -تعيين السيد /
محمود اشرف محمود احمد مصفي للشركه مواليد  1995 / 3 / 8رقم قومى  2950308014333مده التصفيه
سنه تبدأ من تاريخ التاشير في السجل التجاري مهام المصفى :
 - 222لفندر روز لتجارة الزهور والنباتات شركة سبق قيدها برقم  160856قيدت فى 2021-01-26
برقم ايداع  4056وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت
التصفية)
( وافق السادة الحاضرون بالجماع على تعيين السيد  /عبد ا احمد حسين شراب مصفى للشركة على ان يقوم
المصفى بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص ما يلى :
 - 223ملك لتجاره الدوات الصحية شركة سبق قيدها برقم  165482قيدت فى  2021-04-26برقم ايداع
 19632وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل اول  -وضع الشركة تحت التصفية  .ثانيا  -تعيين
السيد  -ملك كامل ابراهيم ميخائيل رقم قومى  27506292400279مصفيا للشركة  .ثالثا  -مدة التصفية
للشركة سنة كاملة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
 - 224شركه المصريه البريطانيه للتعليم ورعايه الموهوبين ( )ROOTSشركة سبق قيدها برقم 5820
قيدت فى  2000-08-29برقم ايداع  4935وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع
الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /عبد الرحمن رشدى عبد الوهاب مصفى للشركة  -مدة التصفية خمس
سنوات ميلدية تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 225شركه دنكي للتجاره شركة سبق قيدها برقم  13607قيدت فى  2005-04-26برقم ايداع 4347
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة نهائيا وشطب القيد من السجل التجارى
 - 226شركة الخيرات للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم  21818قيدت فى 2006-12-24
برقم ايداع  20670وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنة تبدأ من التأشير فى السجل التجاري.
تعيين الستاذ  /نصر عبد العال سيد  -مصفي للشركة مصري الجيزة مواليد  1961/ 8/ 20رقم قومي
 26108202100256مصفيا للشركة.
 - 227الثريا للعلم والنشر شركة سبق قيدها برقم  23401قيدت فى  2007-03-19برقم ايداع 5194
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /احمد عبد
الناصر ابراهيم مصفيا للشركة رقم قومى  - 29209102102172 /مدة التصفية  6اشهر من تاريخ التاشير فى
السجل
 - 228الهرام الدوليه جروب شركة سبق قيدها برقم  47230قيدت فى  2010-07-26برقم ايداع
 16695وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تحديد مدة التصفية
لتكون عام تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى بقرار التصفية  -تعيين السيد  /نبيل على محمد على فلفله
مصفى للشركة
 - 229المصرية العالمية لبتكار وتطوير الحلول اللكترونية ( جيت تو ايت )
 EIGHT GATE 2شركة سبق قيدها برقم  63776قيدت فى  2013-01-31برقم ايداع  2378وفى
تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وإضافة عبارة "تحت التصفية"
لسم الشركة  -تعيين السيدة  /مي عبد العزيز محمد احمد مصفية للشركة  -على ان تكون مدة التصفية خلل
سنتين من تاريخ التأشير بالسجل التجاري
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 - 230جيمينى لدارة المطاعم و الكافيهات GEMINIشركة سبق قيدها برقم  67225قيدت فى
 2013-06-23برقم ايداع  14399وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل شطب الشركة
لنتهاء التصفية ومحو قيد السجل التجارى
 - 231واسكو شركة سبق قيدها برقم  88462قيدت فى  2015-12-06برقم ايداع  34870وفى تاريخ
 2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة عام تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل
التجاري  -الموافقة على تعيين السيد  /محمد عبد الرحمن انور مصفيا للشركة وتتمثل اعمال المصفى طبقا لنص
المادة (  ) 145من القانون  159لسنة  1981کالتي :
 - 232احمد ممدوح النادى عواد الشيمى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  111303قيدت فى
 2017-10-24برقم ايداع  40050وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة نهائيا
ومحو السجل التجارى
 - 233ايسترن للسياحة شركة سبق قيدها برقم  112500قيدت فى  2017-11-09برقم ايداع 43362
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو للغاء الفرع
 - 234شركة نيو كابيتال جروب للستثمار شركة سبق قيدها برقم  116016قيدت فى  2018-01-22برقم
ايداع  3553وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى  -حفظ
الدفاتر لدى المصفى لمدة  10سنوات
 - 235بيزكس  -نيوجيزة شركة سبق قيدها برقم  117085قيدت فى  2018-02-14برقم ايداع 7318
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية – وذلك في
خلل  6شهور – من تاريخ التأشير بالسجل التجاري
وتعيين السيد /حسام الدين مصطفي محمود – كمصفي للشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 2000جنيه مصرى(فقط الفان
جنيها مصريا لغير)
 - 236شركه النيل الهندسيه  -مناطق حره شركة سبق قيدها برقم  118117قيدت فى  1997-12-28برقم
ايداع  11668وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل محو وشطب قيد الشركة من السجل
التجارى لتنهاء اعمال التصفية
 - 237كمبيو سيس للتكنولوجيا  -د.مصطفي رافت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  122132قيدت فى
 1998-08-01برقم ايداع  8975وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيد  /مصطفى رأفت عبد الحميد محمد سالم رقم قومي  24309011700596مصفى للشركة
على أن تكون مدة التصفية خلل سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجاري ويقوم المصفى بالعمال التية :
 - 238أسبيراشن  ASPIRATIONشركة سبق قيدها برقم  131243قيدت فى  2019-02-10برقم ايداع
 6150وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين السيد  /ادهم
عمر صالح عبده مصفي علي ان تكون مده التصفيه سنه واحده تبدا من تاريخ التاشير في السجل التجاري
 - 239محمد سعدالدين محمد عوض ا و شركاة شركة سبق قيدها برقم  131249قيدت فى
 2019-02-11برقم ايداع  6319وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيد  /محمد سعدالدين محمد عوض ا مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية  -مدة التصفية
سنتان تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري علي أن يقوم المصفي بجميع الجراءات الخاصة بعملية التصفية
 - 240البحر لمراكز التصالت شركة سبق قيدها برقم  133781قيدت فى  2019-04-04برقم ايداع
 15561وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /عثمان
محمود حسين عثمان بطاقة رقم قومى  28405312300074/كمصفى
 AAA TRADING ENTERPRISESشركة سبق قيدها
 - 241تريبل ايه للمشروعات التجارية
برقم  133978قيدت فى  2019-04-09برقم ايداع  16288وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب
السجل أمر محو حل الشركة نهائيا ومحو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 242طيبة المصرية للمطاعم شركة سبق قيدها برقم  135213قيدت فى  2019-05-15برقم ايداع
 21016وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفيى الشركة تصفية نهائية
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 - 243الطبية فارما  MPشركة سبق قيدها برقم  138825قيدت فى  2019-08-27برقم ايداع 35137
وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /سري محمد
علي الجبالي مصفى للشركة  -على أن تكون مدة التصفية خلل ثلث سنوات من تاريخ التأشير بالسجل التجاري -
ويقوم المصفى بالعمال التية  -1 :وفاء ما على الشركة من ديون
 - 244حريتى لدارة و تشغيل المراكز الطبية شركة سبق قيدها برقم  139831قيدت فى 2019-09-18
برقم ايداع  39075وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتحديد
مده التصفيه بسته اشهر تبدء من تاريخ التاشير بالسجل التجارى وتعيينى انا  /فيصل بن عبد العزيز بن سعد
مصفى للشركه
 - 245دي اي للتكنولوجيا  D E Technologyشركة سبق قيدها برقم  152350قيدت فى
 2020-08-17برقم ايداع  25852وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفيه وتعيين السيد  /جورج أسعد منصور رقم قومي  26811020103392كمصفى للشركة وحدد مدة
التصفية لمدة سنة تبدأ من تاريخ التأشير بقرار التصفية في السجل التجاري  -يقوم المصفى بجميع المهام التي
تقتضيها التصفية
 - 246نوبيا للصناعات الورقيه  Nubia Paper Processing - NPPCشركة سبق قيدها برقم
 153881قيدت فى  2020-09-14برقم ايداع  31113وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية بستة اشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري  -وتم تعيين
الستاذ  /مكاريوس راتب بقطر منون ويحمل رقم قومي  26408168800115 :مصفيا للشركة
 - 247الواحة للمشروبات  Oasis Beveragesشركة سبق قيدها برقم  162330قيدت فى
 2021-02-23برقم ايداع  9120وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين الستاذ  /محمد حسني عبد الفتاح رقو قومي  29002200103795 /والستاذ  /اسلم السيد
عبد السلم سند رقم قومي  28904242102179 /والستاذ  /نبيل محمد محمد ابراهيم رقم قومى /
27012171400597
 - 248تيكتشر للمصنوعات الخشبية  Textureشركة سبق قيدها برقم  176451قيدت فى 2021-11-22
برقم ايداع  55951وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين
السيد  /سمير سعد فانوس سليمان مصفيا للشركه مقابل اتعاب  1000جنيه مصري ل غير ويقوم المصفي بجميع
العمال التي تقتضيها التصفية على وجه الخصوص  -1 :وفاء ما علي الشركه من ديون
 - 249الدافئ بورينج ايه ايه سي  Aldaffy Pouring A.A.Cشركة سبق قيدها برقم  180437قيدت فى
 2022-01-31برقم ايداع  5452وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية لمدة سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى  -تعين  /حسام حسين عبد الرحيم الشافى مصفى للشركة
 - 250افرى دينيسون مصر ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  37135قيدت فى  2009-02-12برقم ايداع
 3032وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 251انفنسيس للهندسة والخدمات ش.م.م INVENSYS ENGINE RING AND SERVICES SAE
شركة سبق قيدها برقم  48238قيدت فى  2004-05-23برقم ايداع  2590وفى تاريخ 2022-06-18
تم محو  -شطب السجل تمديد مدة التصفية عام ميلدى تبدء من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
 - 252فارميد أونكو للمنتجات الدوائية ( PHARMED ONCOش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 72302
قيدت فى  2014-03-10برقم ايداع  5829وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل شطب ومحو
السجل التجارى
 - 253ام ايه جى لستصلح الراضى  MAG AGRICULTUREشركة سبق قيدها برقم  95376قيدت
فى  2016-07-21برقم ايداع  22459وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل وضع الشركة
تحت التصفية  -تعيين أ  /ماجد زكريا ابراهيم مصفى للشركة  .مدة التصفية  6اشهر
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 - 254محمد على محمد حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم  100065قيدت فى  2016-12-18برقم
ايداع  40625وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل  .1الموافقه على وضع الشركه تحت
التصفيه
 .2الموافقه على إعطاء السيد المصفي حسنين محمود عبد المجيد صلحيه القيام بجميع العمال التى تقتضيها
التصفيه وفقا لحكام القانون 145وعلى وجهه الخصوص
 .3وفاء ما على الشركه من ديون
 - 255العاصمة للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  123856قيدت فى  2018-08-07برقم ايداع
 33643وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه .
وافق الحاضرون بالجماع علي تعيين الستاذ /عبد الرحمن عبد الخالق عبد القادر (مصفي للشركة) وتحديد مهامه
فيما يلي -:
 -1يكون له حق التوقيع عن الشركه ولدي البنوك حق انهاء اجراءات
 - 256كوارتز للستثمار والتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم  150263قيدت فى  2020-06-28برقم
ايداع  18967وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل  - 1وضع الشركة تحت التصفية - 2 .
تعيين السيد  -ايمن محمد ابراهيم السمان مصفى للشركة  - 3 .مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل
التجارى
 - 257اندماج شركة نتورك إنترناشيونال بايمنت سيرفسز شركة مندمجة في شركة نتورك إنترناشيونال مصر
شركة دامجة وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجاري شركة سبق قيدها برقم  156685قيدت فى
 2020-11-05برقم ايداع  40624وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل أمر محو للندماج
 - 258مركز الخصوبه المتكامل ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  315555قيدت فى  1998-07-29برقم
ايداع  13074وفى تاريخ  2022-06-18تم محو  -شطب السجل الموافقة بالجماع على وضع الشركة
تحت التصفيه من تاريخ التأشير في السجل التجارى وذلك لعدم مزاولة أي نشاط حتى تاريخه.
الموافقة بالجماع على أن تكون مدة التصفية سنتان من تاريخ التأشير في السجل التجارى.
الموافقة بالجماع على
 - 259شركه المل للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  1457قيدت فى  1998-09-14برقم ايداع
 4294وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 260مياكو للستيراد والتجارة العامة ش م م شركة سبق قيدها برقم  41586قيدت فى 2009-10-13
برقم ايداع  20659وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد  /ناهل احمد عوض ا بكر  -مدة التصفية سنتين تبدا من تاريخ التاشير
 - 261شمال الوادى للستصلح الزراعى والتنمية الزراعية ش م م شركة سبق قيدها برقم  45345قيدت
فى  2010-04-21برقم ايداع  8626وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة
تحت التصفية وتحديد مدة التصفية لمدة عام من تاريخ التاشير فى السجل التجارى  .وتعيين  /محمد عبدالله السيد
محمد مصفى قانونى للشركة مواليد  1977 / 1 / 26بطاقة الرقم القومى 27701260104675
 - 262كارديو ايجيبت للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم  73009قيدت فى  2014-04-07برقم ايداع
 8393وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل -1الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت
التصفية و تعيين الستاذ  /سامح رفعت حسن علم –تاريخ الميلد  -1953/ 03/ 17رقم قومى
 25303171600453مصفيا قانونيا للشركة  -وتخويله كافة السلطات اللزمة لتصفية الشركة و اتخاذ كافة
الجراءات
 - 263بيو ميديكال تريد (  Bio Medical Trade ) BMTشركة سبق قيدها برقم  91202قيدت فى
 2016-02-29برقم ايداع  6715وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /محمد مصطفى حسن مصفى الشركة  -مدة التصفية تبدا من تاريخ التاشير فى السجل
 - 264أى أى سى مصر  A A C EGYPTشركة سبق قيدها برقم  118064قيدت فى 2018-03-05
برقم ايداع  10542وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد  /محمود سليمان محمد سليمان كمصفي للشركة مصرى الجنسية مسلم الديانة ومقيم في  5أبراج الملتقى
العباسية القاهرة ويحمل رقم قومى  - 28108200101732تحديد مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التاشير
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 - 265الفارس لصناعة المواسير اللمانية و انظمة المياه شركة سبق قيدها برقم  119829قيدت فى
 2018-04-11برقم ايداع  16809وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية مدة التصفية سنه تبدأ من تاريخ التاشير فى السجل التجارى تعيين السيد  /علء عبدالعزيز كامل محمود
مصفيا قانونيا للشركة رقم قومى 28604208800076
 - 266امينس جروب  AMINA ’ S GROUPشركة سبق قيدها برقم  119893قيدت فى
 2018-04-12برقم ايداع  17038وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم الموافقة على
تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 267ايجي فورم للصناعة  EGYFORMشركة سبق قيدها برقم  122633قيدت فى 2018-07-04
برقم ايداع  28491وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد  /سيف الدين محمد حسين الشعراوى مصفى للشركة  -مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل
التجارى
 - 268ارميا سنتر للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  126552قيدت فى  2018-10-22برقم ايداع
 44424وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية
تم تعيين جيد سلمه جيد سلمه مصفي للشركة
تم تحديد مدة التصفية في مدة أقصاها سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري
 - 269جيناليا للمطاعم والكافتيريات  GINALIAشركة سبق قيدها برقم  127623قيدت فى
 2018-11-15برقم ايداع  48705وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل الموافقة علي وضع
الشركة تحت التصفية والسير في اجراءات التصفية -الموافقة علي تعيين الستاذ  /سعد حسن سعد السيد  .مصفيا
للشركة
 - 270بيزيك ايجيبت للتجارة  BASIC EGYPT FOR TRADINGشركة سبق قيدها برقم 144078
قيدت فى  2019-12-19برقم ايداع  54321وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل الموافقه
علي وضع الشركه تحت التصفيه اعتبارا من تاريخ  2022/ 2/ 14كمعاد بدء اجراءات تصفيه الشركة
 - 271عيد لبيب للمراكز التجارية شركة سبق قيدها برقم  145917قيدت فى  2020-01-26برقم ايداع
 3705وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم مناقشة ميزانية التصفية المقدمة من المحاسب
القانوني والثابت بها سداد الخسائر بالكامل ول يوجد اي
مديونيات على الشركة وتم اعتمادها بالكامل
 تكليف السيد المصفي باجراءات محو قيد الشركة من السجل التجاري والغرفة التجارية - 272روتانا جروب للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  152870قيدت فى  2020-08-27برقم
ايداع  27700وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو السجل
التجارى
 - 273إتش  .إن  .إية فارما  H N A PHARMAشركة سبق قيدها برقم  153224قيدت فى
 2020-09-02برقم ايداع  28895وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /نادر محمد عبد الغنى عطيه نصار مصفى للشركة  -وتكون مدة التصفية ستة اشهر من
تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 274إتش  .إن  .إية فارما  H N A PHARMAشركة سبق قيدها برقم  153224قيدت فى
 2020-09-02برقم ايداع  28895وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /نادر محمد عبد الغنى عطيه نصار مصفى للشركة  -وتكون مدة التصفية ستة اشهر من
تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 275العايدى ايجيبت لللومنيوم والمعادن  EL AIDY EGYPT ALUM & METALSشركة سبق قيدها
برقم  159851قيدت فى  2021-01-05برقم ايداع  699وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب
السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعين الستاذ  /محمد حمدي عبدا حمد السيد مصفيا للشركه علي أن يقوم
بجميع العمال التى تقتضيها التصفيه  -رقم قومي 28207058800197
 - 276الصفوة للتوريدات العمومية والخدمات البترولية ش م م شركة سبق قيدها برقم  37547قيدت فى
 2009-03-10برقم ايداع  4916وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم النتهاء من اعمال
التصفية وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجارى
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 - 277انتجريت رينوابل انرجي  Integrate Renewable Energyش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم
 66504قيدت فى  2013-05-23برقم ايداع  11773وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل
تصفية الشركة نهائيا
 - 278شركة الفق لدارة المراكز التعليمية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  72674قيدت فى
 2014-03-25برقم ايداع  7182وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية
الشركة تصفية نهائية
 - 279شركة مينا للخدمات البترولية ادجوهولدنجز وشركاة شركة سبق قيدها برقم  99772قيدت فى
 1981-03-02برقم ايداع  1550وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية -
تعيين الستاذ  /عبدا محمد محمد العادلى الشربينى مصفى للشركة رقم قومى  - 26006241200279مدة
التصفية  6أشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى
 - 280فروزن فوود للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  102945قيدت فى  2017-03-05برقم
ايداع  8147وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل قبول استقالة السيد  /محمد جلل محمد عبد
العزيز مصفى الشركة
 قبول تعيين السيد  /رامز محمد فهمى ابراهيم غنيم مصفيا للشركة واعطاءه الصلحيات التالية وهى - 281بريمير للترجمه والتدريب شركة سبق قيدها برقم  103073قيدت فى  2017-03-07برقم ايداع
 8573وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تعيين الستاذة /ايمان شاكر فريد الوهيدى -مصفى
للشركة للقيام باعمال التصفية و تحديد مهامها على النحو التالى-:
)1وفاء ما على الشركة من ديون .
)2جرد موجودات الشركة وبيع مال الشركة منقول او عقارا.
 - 282ديار ترك ( DIAR TURKش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104089قيدت فى 2017-03-30
برقم ايداع  11982وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد الستاذ /محمود محمد عامر عبده اسماعيل مصفيا للشركة – مصري مواليد  1988 / 09 / 29رقم قومى
28809291503038
 يكون للستاذ /محمود محمد عامر عبده اسماعيل حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك - 283دلتا جروب للستيراد و التجارة  steak and moreشركة سبق قيدها برقم  110047قيدت فى
 2017-09-27برقم ايداع  35465وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 284شركة أم بى سى للمقاولت والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  117171قيدت فى
 2018-02-15برقم ايداع  7589وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية
 تعيين السيد  /عمرو محمد عبدالسميع احمد مصفيا للشركة وتكون صلحياته بأن يمثل الشركة امام القضاءوسداد ما علي الشركة من ديون وتحصيل ما للشركة من مستحقات
 - 285الروضة ماركت شركة سبق قيدها برقم  121255قيدت فى  2018-05-17برقم ايداع 22385
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 286بريميوم وان للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  125240قيدت فى  2018-09-19برقم
ايداع  39253وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين السيد/
يوسف حسين عبد الكريم العبد مصفي للشركه علي ان تكون مده التصفيه لمده سنه واحدة تبدا من تاريخ التاشير
بالسجل التجاري
 - 287سكيور ايرا  SECURE ERAشركة سبق قيدها برقم  138478قيدت فى  2019-08-15برقم
ايداع  33663وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 288ارتكو للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  145343قيدت فى  2020-01-15برقم ايداع
 1970وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /احمد
النبوى على كمصفى للشركة  -تحديد مدة التصفية على ان تكون ستة اشهر من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
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 - 289تاك للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  145740قيدت فى  2020-01-22برقم ايداع
 3268وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين السيد/احمد
النبوي علي مصفي للشركه علي ان تكون مده التصفيه سته اشهر من تاريخ التاشير في السجل التجاري
 - 290ثرى ام انوفيشنز للمقاولت المتكاملة  3M Innovationsشركة سبق قيدها برقم  145805قيدت
فى  2020-01-23برقم ايداع  3403وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية
الشركة تصفية نهائية
 - 291النهر الخالد للتوريدات العمومية والصيانه شركة سبق قيدها برقم  148473قيدت فى 2020-03-16
برقم ايداع  12226وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين
السيد /احمد محمد طه مراد عزام مصفيا لها علي ان تكون مده التصفيه سنه قابله للتجديد لمدد اخري تبدا من
تاريخ التاشير في السجل التجاري
 - 292العنقاء للستثمار الزراعى والتنميه شركة سبق قيدها برقم  151125قيدت فى  2020-07-16برقم
ايداع  21436وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد /ايمن محمد ابراهيم السمان  -مصرىويحمل بطاقة رقم قومى  28004131702176مصفى للشركة  -مدة
التصفية سنة ميلدية تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجارى
 - 293جرين باسكت  GREEN BASKETشركة سبق قيدها برقم  153729قيدت فى 2020-09-10
برقم ايداع  30653وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
السيد  /مصطفى عبد المولى شحاته  -مصفى للشركة  -تاريخ الميلد  1992/4/1رقم قومى
 - 2920401812272مدة التصفية  6شهور من تاريخ التاشير بالسجل
 - 294أورذا بيبول ميدوس  Or The People Meadowsشركة سبق قيدها برقم  156536قيدت فى
 2020-11-03برقم ايداع  40231وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيد /احمد اسماعيل حسن سليمان رقم قومي  26802160100513 /مصفى للشركة
مدة هذة التصفية ستة أشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجاري
 - 295يور ماجيستى  YOUR MAJESTYشركة سبق قيدها برقم  156650قيدت فى 2020-11-05
برقم ايداع  40530وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
تعيين الستاذة /وفاء السيد عبد الباسط منجود .
مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري
تحديد مهام المصفي وهي
وفاء ما علي الشركة من ديون
.
 - 296تقنية الغذاء للتجارة وإدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  175070قيدت فى  2021-11-02برقم
ايداع  51739وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين /
امير ايمن عبد الظاهر مصفى للشركة  -مدة التصفية ستة اشهر تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 297بسكاى للستثمار  Biscay For Investmentشركة سبق قيدها برقم  178157قيدت فى
 2021-12-20برقم ايداع  61897وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت
تصفيه و تعيين السيد /احمد عبد ا علي مصفي للشركه علي ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخ التاشير في
السجل
 - 298المايا بيوتي سنتر  ALMAYAشركة سبق قيدها برقم  178318قيدت فى  2021-12-22برقم
ايداع  62458وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد
 /غادة عماد الدين على الكرار مصفيا للشركة وتحديد مهامه طبق للمادة  145لقانون  159وهي كالتي
 .وفاء ماعلى الشركة من ديون
.تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
.
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 - 299دوينج مطورو اعمال  Doing Bussines Developersش ذ م م شركة سبق قيدها برقم
 45235قيدت فى  2010-04-15برقم ايداع  8125وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية
 وتعيين السيد  /وائل كامل هاشم رضوان مصفيا للشركة رقم قومى27702160200878/ مهامهأ  -وفاء ما على الشركة من ديون .
ب  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او بأية طريقة اخرى
 - 300إيديو كاسيل للتنمية البشرية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  68546قيدت فى  2013-09-10برقم
ايداع  19431وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الموافقة على تصفية الشركة تصفية نهائية
ومحو الشركة من السجل التجارى
 - 301سيتاديل للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  93714قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع
 16071وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد الستاذ
 /السيد محمد عبد المجيد محمد حمد مصفى للشركة – مصرى الجنسية – مواليد  8/2/1983رقم قومى
28302081200671
 - 302سنابل  -مصر للنشر والتوزيع (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101905قيدت فى
 2017-02-07برقم ايداع  4786وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين  /على محمد على احمد مصفى الشركة  -تحديد مده التصفيه عام و 6اشهر من تاريخ التاشير فى
السجل التجارى
 - 303ان سى تك للستشارات  NC TECHشركة سبق قيدها برقم  113185قيدت فى 2017-11-23
برقم ايداع  46092وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل )1وضع الشركة تحت التصفية .
)2تعيين السيدة  /غادة الطاهر عبد الحميد محمود كمصفية الشركة  -رقم قومى . 29001010137441
)3مدة التصفية سنة ونص من تاريخ التأشير فى السجل التجارى .
)4تحديد مهام المصفى وهى -:
 - 304ارقام للتجارة اللكترونية (الدكانة) شركة سبق قيدها برقم  113195قيدت فى  2017-11-23برقم
ايداع  46103وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تحديد السيد
 /محمود إبراهيم الحفناوي السيد كمصفي للشركة ـ مصرى الجنسية رقم قومى  - 26801271200171تحديد
مدة التصفية سنه تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
 - 305اكس فنتورور  X- Venturerشركة سبق قيدها برقم  123993قيدت فى  2018-08-09برقم
ايداع  34209وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد
الستاذ  /رفيق عبد العزيز جاب ا السيد يحمل بطاقة برقم قومى  26211012101758كمصفى قانوني للشركة
وتفويضه في اتخاذ الجراءات القانونية والدارية اللزمة لذلك مع تحديد اتعابه بقيمه  2000جنيه
 - 306صاحب السعادة لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  129789قيدت فى  2019-01-08برقم
ايداع  881وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية للشركة لمدة عامين من تاريخ
انتهاء المدة السابقة
 - 307هارت أتاك للمطاعم شركة سبق قيدها برقم  131867قيدت فى  2020-07-20برقم ايداع
 22021وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 308سيليكون يونيونز  Silicon Unionsشركة سبق قيدها برقم  134028قيدت فى 2019-04-10
برقم ايداع  16516وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الموافقة على محو قيد الشركة من
السجل التجارى  -تم النتهاء من اعمال التصفية
 - 309فورتيتيود للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  135086قيدت فى  2019-05-12برقم ايداع
 20521وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين رضا على
محمود مصفى للشركة  -جنسية مصرى  -مواليد  - 1988/12/16رقم بطاقة  - 28812160102772مدة
التصفية  6اشهر من تاريخ التاشير فى السجل

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

Page 505 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 310نبيل محمودمحمد موسى الشوربجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  136017قيدت فى
 2019-06-09برقم ايداع  23887وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية لمدة
سنه تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها بالسجل التجارى
 - 311ايجيبت جيت للستيراد و التصدير  EGYPT GATEشركة سبق قيدها برقم  141232قيدت فى
 2019-10-20برقم ايداع  44172وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية -
تعيين السيد  /احمد شاكر ابراهيم جبر مصفي الشركة رقم قومي - 28204250104375
تحديد مدة التصفية وهي  6شهور تبدأ من تاريخ توثيق الجمعية العامة الغير عادية
 - 312الشركة العالمية لتنفيذ وإدارة مشروعات التراث الحضاري والطبيعي وتقديم الخدمات والستشارات
 International D.O.V E Can Heritage Consultancy Projects Firmشركة سبق قيدها
برقم  143649قيدت فى  2019-12-11برقم ايداع  52708وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب
السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد  /اكرم طه محمد المجدوب مصفيا للشركة
تكون مدة التصفية ثلث سنوات تبدأ من تــاريخ التاشير بوضع الشركة تحت التصفية فى السجل التجارى
تحديد مهام المصفى على النحو التالي
 - 313ميدى بارك  MEDI PARKشركة سبق قيدها برقم  143817قيدت فى  2019-12-15برقم ايداع
 53317وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /ياسر
عباس الباز على مصفى للشركة  -مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير
 - 314دابل ميديكال  Double Medicalشركة سبق قيدها برقم  146181قيدت فى  2020-01-30برقم
ايداع  4631وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين  /احمد
النبوى على  -تحديد مدة التصفية على ان تكون ستة اشهر من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 315العربية السويسرية للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  155065قيدت فى 2020-10-06
برقم ايداع  35165وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت
التصفية ومحو السجل التجارى  -الموافقة على تعيين الستاذ /احمد جلل سيد سليمان مصفى للشركة  -يقوم
بجميع العمال التى تقتضيها التصفية ومنها :
أ -وفاء ما على الشركة من ديون
Macc General Contracting
 - 316شركة ام ايه سى سى للمقاولت العامة
 Companyشركة سبق قيدها برقم  157216قيدت فى  2020-11-24برقم ايداع  43556وفى تاريخ
 2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه لمدة سنه تبدأ من التاشير بوضع الشركة
تحت التصفية  -تعيين التساذة  /فوزية محمد حسن مصفيا للشركة
 - 317كيه  -سى  -ام  -ايه للستشارات  K-C-M-Aشركة سبق قيدها برقم  159146قيدت فى
 2020-12-22برقم ايداع  49155وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة
 - 318نبتة الهليون لتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم  159276قيدت فى  2020-12-24برقم
ايداع  49726وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم تصفية الشركة نهائيا وبذلك يمحى القيد
فى السجل التجارى
 - 319يونيبرو لخدمات الحراسة ونقل الموال شركة سبق قيدها برقم  160621قيدت فى 2021-01-24
برقم ايداع  3326وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
 تحديد مدة التصفية لتكون ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - 320فود تيلر لتصنيع المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  174109قيدت فى  2021-10-17برقم
ايداع  48709وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد
 /احمد اسماعيل حسن سليمان  -رقم قومى  26802160100513مصفى للشركة  -مدة التصفية ستة اشهر من
تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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 - 321اعمام للتوريدات والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  185831قيدت فى  2022-04-19برقم ايداع
 24558وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية الشركة
وفقا لحكام القانون  159لسنة 1981م ولئحتة التنفيذية والسير فى اتخاذ كافة الجراءات القانونية واللزمة لهذه
التصفية امام كافة الجهات الدارية المختصه
 - 322ديب  -ايجيبت بنظام المناطق الحره الخاصه شركة سبق قيدها برقم  7436قيدت فى 1997-09-25
برقم ايداع  3938وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية لمدة عام تنتهى فى 30
 2023 / 5 /وفقا لموافقة الدارة المركزية للمناطق الحرة الخاصة
 - 323شركه البحر الحمر للتجهيزات السكنيه شركة سبق قيدها برقم  9363قيدت فى  2002-12-25برقم
ايداع  5996وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تعيين السيد  /محمد أمين مصطفى أمين -
مصفيا الشركة  -بدل من السيد  /أنور فتحى مصطفى
على أن يمارس مهامه طبقا للمادة 145من قانون 159وتنتهى مدة التصفية فى 2024/ 3/ 11
 - 324اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م (
دامجة) شركة سبق قيدها برقم  13129قيدت فى  2005-04-04برقم ايداع  3138وفى تاريخ
 2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للندماج
 - 325اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م (
دامجة) شركة سبق قيدها برقم  13129قيدت فى  2005-04-04برقم ايداع  3137وفى تاريخ
 2022-06-22تم محو  -شطب السجل امر محو للندماج
 - 326تراست للتشييد والبناء ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  19543قيدت فى  2006-07-09برقم ايداع
 10192وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 327اى بى اس تكنولوجى  E P S TECHNOLOGYشركة سبق قيدها برقم  60579قيدت فى
 2012-09-17برقم ايداع  19015وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفيه اعتبارا من تاريخ التأشير بالسجل التجاري للتصفيه  .تمت الموافقه بالجماع علي تعيين السيد  /اشرف
فؤاد احمد محمد  . 26505042101837مصرى  -مصفيا للشركة لتمام جميع الجراءات القانونيه اللزمه
لتصفيه الشركة
 - 328أوغاريت للصناعات النسيجية  Ugarit Textile For Industriesشركة سبق قيدها برقم 68629
قيدت فى  2013-09-16برقم ايداع  19828وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تجديد مدة
التصفية لمدة سته سنوات من تاريخ  2017 / 10 / 4التاشير بالسجل التجارى قبول اعتذار السيد  / /فواز محمد
صلح الدين شاهين من تعيينة كمصفى للشركة
 - 329بيكابو لللعاب الترفيهية( peek a booش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  73539قيدت فى
 2014-05-04برقم ايداع  10498وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل  -1الموافقه على
وضع الشركه تحت التصفيه إعتبارا من . 2022/ 5/ 19
 - 2تعيين الستاذ  /محمود صابر فرحات – مصفى للشركه رقم قومى  28602062101755مصرى مواليد 6
 . 1986/ 2/للقيام بجميع العمال التى تقتضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص
 - 330ايكولوجكس للشحن  EchologIXشركة سبق قيدها برقم  87545قيدت فى  2015-11-04برقم
ايداع  31477وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل محو السجل التجارى وشطب الشركة
 - 331قمم للمقاولت العمومية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  121981قيدت فى  2018-06-10برقم
ايداع  25663وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الركة تصفية نهائية
 Start Point for Engineeringشركة سبق قيدها برقم
 - 332ستارت بوينت الهندسية
 133431قيدت فى  2019-03-27برقم ايداع  14213وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل
محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 333شركة مركز الخليج الزرق لمراكز التجميل  Blue Bayشركة سبق قيدها برقم  137581قيدت فى
 2019-07-18برقم ايداع  30041وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل  -1وضع الشركة
تحت التصفية وتعيين السيد الستاذ  /سامح محمد فرج سلمه  28208032102111شمصفي للشركة وتحديد شمدة
التصفية ( سنه ) تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفيه
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 - 334سيجما مصر للتجاره و التوريدات شركة سبق قيدها برقم  138900قيدت فى  2019-08-28برقم
ايداع  35376وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل  -1وضع الشركة تحت التصفية
 -2تعيين الستاذ  /طارق محمد مدحت ــ مصفيا للشركة وتحديد مهامه كما يلى :ـ
 .1على أن يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية .
 .2وفاء ما على الشركة من ديون .
 .3تمثيل الشركة أمام
 - 335مومنتا للخدمات التسويقية  MOMENTAشركة سبق قيدها برقم  141413قيدت فى
 2019-10-23برقم ايداع  44803وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية على ان تكون مدة التصفية هى سنة تبداء من تاريخ التاشير في السجل التجاري
 تعيين السيد  /محمود صبحى عبدالوهاب عبدربة الشونى مصفيا للشركة رقم قومى 28605141400511وتحديد مهامة :
 - 336قنوص لتجارة الجملة والتجزئة شركة سبق قيدها برقم  150542قيدت فى  2020-07-06برقم ايداع
 19725وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /حسام
جمال رشدى بسيونى (مواليد  ) 20/12/1992كمصفى للشركة
 - 337كود هومز للتسويق العقارى  CODE HOMESشركة سبق قيدها برقم  156693قيدت فى
 2020-11-05برقم ايداع  40696وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من
السجل التجارى
Imile For Postal Services and
 - 338ايمايل لخدمات البريد و الشحن السريع و النقل
 Express Shippingشركة سبق قيدها برقم  159243قيدت فى  2020-12-23برقم ايداع 49660
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفية مده التصفية سنه من تاريخ
التأشير بالسجل التجاري
تعيين السيد /احمد محمد عطيه السيد النجار - 29301011314138مصرى مصفيا للشركة
ويباشر المصفى المهام التالية
 - 339الكفاح لمواد البناء
 EL KEFAHشركة سبق قيدها برقم  165748قيدت فى  2021-05-06برقم ايداع  20748وفى تاريخ
 2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
 تعيين  /عادل على حسن مصفى للشركة رقم قومى 28107150104798 مدة التصفية ستة أشهر -مهام المصفى - :
وفاء ما على الشركة من ديون -
تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
 - 340شاورما دمشق شركة سبق قيدها برقم  171099قيدت فى  2021-08-24برقم ايداع  38899وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد الستاذ /محمد كمال
سيد مصفى للشركة وتحديد مدةة التصفية سنتان تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى بوضع الشركة تحت
التصفية
 - 341سون اكسبريس  SOON EXPRESSشركة سبق قيدها برقم  171315قيدت فى 2021-08-26
برقم ايداع  39515وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت تصفيه و تعيين
السيد /عصام نور محمد فتح ا مصفي علي ان تكون مده التصفيه تكون سنه تبدا من تاريخ التاشير في السجل
التجاري
 - 342الجاسر للغذية والمشروبات  ALGASSER FOOD & BEVERAGESشركة سبق قيدها برقم
 176260قيدت فى  2021-11-18برقم ايداع  55524وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد  /احمد محمد صبرى منصور كشك مصفى للشركة  -ويحمل رقم قومى
 - 26607131200811مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
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 - 343الحفار انتجريتد سيرفيس  EL HAFFAR INTEGRATED SERVICES )HISشركة سبق
قيدها برقم  176496قيدت فى  2021-11-23برقم ايداع  56196وفى تاريخ  2022-06-22تم محو -
شطب السجل  -1وضع الشركة تحت التصفية.
 - 2تحديد مدة التصفية سنتان من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
 -3تعيين السيد /محمود ناصر السيد علي مصفي للشركة على أن يقوم بالتي :وفاء ما على الشركة من ديون وبيع
مال الشركة منقول أو عقار
 - 344توين تاور للمبانى الحديثه  Twin Towers for modern buildingشركة سبق قيدها برقم
 183150قيدت فى  2022-03-14برقم ايداع  16027وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية
 تعيين الستاذ  /حازم محمد حمدان خليفة مصفى لشركة -وفاء ما على الشركة من ديونبيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة اخرىتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم - 345شركة المصريين للتجارة التنمية شركة سبق قيدها برقم  299881قيدت فى  2002-03-17برقم
ايداع  1352وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل أمر محو
 - 346ريلينس لوجيستكس  Reliance Logistics Companyشركة سبق قيدها برقم  63748قيدت
فى  2013-01-30برقم ايداع  2301وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل شطب ومحو
والغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان  -ميت حلفا  -قليوب  -القليوبية
 - 347سمارت ايفينشرز ( Smart Eventuresش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  71329قيدت فى
 2014-01-29برقم ايداع  2356وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل  -وضع الشركة تحت
التصفية– على ان تكون مدة التصفية لمدة ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى .
 تعيين السيد  /عمرو مصطفى حسن بسيونى  -مصفى للشركة  -وتفويضه فى القيام التى تقتضيها التصفية كمايلى :
 - 348برو ميديا للدعاية والعلن ( PRO MEDIAش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  81129قيدت فى
 2015-03-18برقم ايداع  7637وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع
الشركة تحت التصفية وذلك في خلل  6أشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجاري  -تعيين السيد  /عمرو عبد
المنعم محمد محمد كمصفي للشركة  -ويقوم المصفي بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجة الخصوص
:
 - 349اف اتش للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  86900قيدت فى  2015-10-12برقم ايداع
 28256وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد /
رؤوف لطفى باشا قلدس مصفى للشركة  -مدة التصفية سنة من التاشير بالسجل التجارى
 - 350فلش لتصنيع شبكات الغازات الطبية  MGNشركة سبق قيدها برقم  94539قيدت فى
 2016-06-16برقم ايداع  19230وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الموافقة على تصفية
الشركة تصفية نهائية ومحو الشركة من السجل التجارى
 - 351أكس سابليرز  X-SUPPLIERSشركة سبق قيدها برقم  113574قيدت فى 2017-12-04
برقم ايداع  47592وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية الموافقة
بالجماع علي تعيين السيد  -محمود محمد سعد السيد  -مصفي الشركة الموفقة بالجماع على تحديد مهام المصفى
فى بيع موجودات الشركة وتحصيل كل حقوقها وتسديد ديون الشركة حسب الولوية بيع مال الشركة منقول
 - 352هليوبوليس للرخام والجرانيت  Heliopolis Granite & Marbleشركة سبق قيدها برقم
 124179قيدت فى  2018-08-14برقم ايداع  34970وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية -
تعيين السيد  /جون تيموتى سيس  -مصفى قانونى للشركة  -مده التصفية " خمس سنوات " من تاريخ التأشير
بالسجل التجارى
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 - 353جولدن جلوبال  GOLDEN GLOBALشركة سبق قيدها برقم  125031قيدت فى
 2018-09-13برقم ايداع  38406وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل  . 1الموافقة على
وضع الشركة تحت التصفية  .2 .تعين الستاذة  /اية جمال عبد المنعم عبد القادر - 28904200103485
مصرية  .مصفيا للشركة  . 3 .على ان تكون مدة التصفية عام من تاريخ التاشير فى السجل التجارى بوضع
الشركة تحت التصفية
 - 354امانه للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم  131443قيدت فى  2019-02-14برقم ايداع
 7173وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفيه -
الموافقة علي تعيين ماجد علي احمد محمد المصري  28507212103651مصفي للشركة  -وتحديد مهامه
لتكون كما يلي  -وفاء ماعلي الشركة من ديون  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بايه
 - 355أيس رانش للتجارة والتوريدات  ACE RANCHشركة سبق قيدها برقم  134099قيدت فى
 2019-04-11برقم ايداع  16743وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة
تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد
 - 356بابيلون للمقاولت العامة و التوريدات العامة  Papillonشركة سبق قيدها برقم  140277قيدت فى
 2019-09-29برقم ايداع  40563وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت
التصفيه
 تعيين السيد احمدامين احمد مصطفى على رقم قومى  29302200400394الجنسيه مصرى مصف للشركه مده التصفيه 6شهورمن تاريخ التاشيرفىالسجل التجارىARAB ENGINEER FOR GENERAL
 - 357المهندس العربى للمقاولت العامة
 CONTRACTINGشركة سبق قيدها برقم  141445قيدت فى  2019-10-24برقم ايداع 44895
وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو قيد السجل التجارى
 - 358واى جى للنتاج الفنى شركة سبق قيدها برقم  147416قيدت فى  2020-02-24برقم ايداع
 8809وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة نهائيا  -محو قيد الشركة من السجل
التجارى
 - 359ايرون ستيل للمقاولت  Iron Stealشركة سبق قيدها برقم  149413قيدت فى 2020-06-01
برقم ايداع  15854وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية اختياريا
 تعيين السيد الستاذ  /محمد خليل حلمي خليل الرقم القومي 28406152102773 :مصفي قانوني للشركة حدد الحضور موعد انهاء اجراءات التصفية ( 10سنوات) من تاريخ التأشير بالسجل التجاري. - 360باسوتير كول لعمال التكييف شركة سبق قيدها برقم  150984قيدت فى  2020-07-14برقم ايداع
 20930وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة
 - 361انسبريشن للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  151097قيدت فى  2020-07-15برقم ايداع
 21273وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين الستاذه /دينا
علي عبد الحافظ محمد حسن مصريه الجنسية تاريخ الميلد  1992/ 10/ 30بطاقة رقم قومي
 29210301700621كمصفية للشركة وعلى أن تكون مدة التصفية خلل سنة وتبدأ من تاريخ التأشير في
السجل
 - 362ايجيكو للتوريدات العمومية و التوكيلت التجارية & Supplies for Egico
 Agencies L.L.Cشركة سبق قيدها برقم  153333قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع  29236وفى
تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /اسلم امام عبد
العزيز محمد  29108012111813مصفيا للشركه  -علي ان تكون مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير في
السجل التجارى
 - 363ميدينتكس ايجيبت للتدريب  MEDNETIKS EGYPT FOR TRAININGشركة سبق قيدها برقم
 154950قيدت فى  2020-10-04برقم ايداع  34810وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية  -وتعين السيد  /سمير فؤاد احمد عبدالغفار مصفي
ومهامه تكون طبقا للمادة  145من القانون  159وهي -
وفاء ما على الشركة من ديون
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 - 364كايرو اوتو بارتس لقطع غيار السيارات  Cairo Auto Partsشركة سبق قيدها برقم 158274
قيدت فى  2020-12-09برقم ايداع  46522وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تصفية
الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 365إستشارية نور الهندسية شركة سبق قيدها برقم  159781قيدت فى  2021-01-05برقم ايداع
 434وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
 تعيين السيد  /محمد ايهاب محمد محمد رقم قومي 29405051400959والسيد  /احمد محمد نور الدين حسنين رقم قومي 27308220100177
(مجتمعين او منفردين)
 مدة التصفية  6شهور من تاريخ التاشير بالسجل التجاري - 366لتيكو تكس لصناعة الملبس Latico Texشركة سبق قيدها برقم  82998قيدت فى
 2015-05-20برقم ايداع  14384وفى تاريخ  2022-06-25تم محو  -شطب السجل  /1وضع الشركة
تحت التصفية
 /2تعين السيد  /جاك اسبير عباحى مصفى للشركة
ووفاء ما على الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول أوعقار بأية طريقة وتمثيل الشركة أمام القضاء وجميع
الجهات الحكومية والغير الحكومية وقبول الصلح
 - 367الشامخ للمقاولت العامة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  101950قيدت فى  2017-02-08برقم
ايداع  4957وفى تاريخ  2022-06-25تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  .تعيين السيد /
طه احمد التهامي السيد  .مصفي للشركة  -جنسية مصرى  .رقم قومي  -27201171203098مدة التصفية سته
اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجاري .
 - 368هايزنبرج لصناعه السينما  HEISENBERGشركة سبق قيدها برقم  147641قيدت فى
 2020-02-27برقم ايداع  9501وفى تاريخ  2022-06-25تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  .تعيين السيد  /شريف صبرى اوزوريس حنا مصفي للشركة  .مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير
 - 369نبوغ للتدريب Nobough For Trainingشركة سبق قيدها برقم  158302قيدت فى
 2020-12-09برقم ايداع  46550وفى تاريخ  2022-06-25تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية -تعيين علي تعيين السيدالستاذ /عمرو انور حسن محمد يحمل رقم قومي 29001011292513
كمصفى قانوني للشركة
 - 370ايجى تى موبايل سيستمز ال ال سى ـ  Egt Mobile Systems LLCشركة سبق قيدها برقم
 159369قيدت فى  2020-12-27برقم ايداع  50009وفى تاريخ  2022-06-25تم محو  -شطب السجل
محو قيد الشركة من السجل التجارى لنهاء اجراءات تصفية الشركة
 - 371الشركه المشتركه لتصنيع الخشاب شركة سبق قيدها برقم  218618قيدت فى  1982-05-05برقم
ايداع  8224وفى تاريخ  2022-06-25تم محو  -شطب السجل مد مدةالتصفية لمدة سنة واحدة تبدأ من
تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها بالسجل التجارى
استمرار تعيين المهندس هاني محمد ممدوح عبد المالك الخولي كمصفي للشركة
 - 372ثري ان لخدمات الشحن والتخليص الجمركي شركة سبق قيدها برقم  10061قيدت فى
 2003-07-13برقم ايداع  3414وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتحديد مدة التصفية عام و  6اشهر تبدأ من تاريخ  2021-7-12تاريخ التأشير في السجل التجاري
ثانيا :تعيين السيد /نادر وائل حنفي حسن الصدر مصفي للشركة – مصري الجنسية – مواليد 1950/ 10/ 27
 - 373سوديك للجولف والتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  43405قيدت فى 2010-01-14
برقم ايداع  922وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اول  -وضع الشركة تحت التصفية لمده
ثلث سنوات قابله للتجديد من تاريخ التأشير بالسجل التجاري
ثانيا  -تعين السيد /ياسر حمدي عبدا عبد العزيز بطاقه رقم  28405112100992مصفي وله وفاء ما علي
الشركة من ديون وبيع اصول وممتلكات
 - 374أبس باترولز لستشارات الحاسب اللي APPS PATROLSشركة سبق قيدها برقم  55456قيدت
فى  2011-12-14برقم ايداع  23982وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة
تحت التصفية لمدة سنة ميلدية وتعيين  /محمد عمرو خليل  -مصفى للشركة
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 - 375إم إم باور  M M POWERشركة سبق قيدها برقم  77817قيدت فى  2014-11-13برقم ايداع
 27214وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /ماجد
زكريا ابراهيم بخيت مصفى للشركة  -مدة التصفية  6أشهر من تاريخ التأشير في السجل التجاري
 - 376صفوت انتربرايزس (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  77917قيدت فى  2014-11-18برقم ايداع
 27619وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين الستاذ /
محمد كمال صفوت احمد منير كمصفى قانونى للشركة وتحديد اتعابة  -تحديد مهام المصفى  -تعيين السيد  /فاضل
فتحى العدوى المحاسب القانونى مراقبا لحسبات التصفية وتحديد اتعابة
 - 377ايزى تاكسى ايجيبت EASY TAXI Egyptشركة سبق قيدها برقم  80045قيدت فى
 2015-02-08برقم ايداع  3399وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل النتهاء من اعمال
التصفية وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 378ميدو فريش للصناعات الغذائية  MIDO FRESHشركة سبق قيدها برقم  89510قيدت فى
 2016-01-06برقم ايداع  697وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة وفسخ
عقدها ومحوها من السجل التجارى
 - 379الحلول الخضراء المتكامله للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم  91343قيدت فى
 2016-03-03برقم ايداع  7316وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل الموافقه بالجماع
على حل الشركه ووضعها تحت التصفيه اعتبارا من تاريخ التاشير في السجل التجاري بوضعها تحت التصفيه
وتعيين :الستاذ  /سامح سمير لبيب  -ب .ق  -26710060100379مصري -مصفي للشركه
الموافقة بالجماع علي
ZAHRET ALCOTTON FOR READY MADE
 - 380زهرة القطن للملبس الجاهزة
( GARMENTSش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  110916قيدت فى  2017-10-19برقم ايداع
 39093وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل
(القرار الول) اتخاذ قرار بتصفية الشركة  -وافق بإجماع الشركاء الحاضرين على تصفية الشركة نظرا الى  :أ-
لعدم امكانية ممارسة النشاط رغبة جميع الشركاء فى تصفية الشركة وعدم الستمرار -
(القرار الثاني)
تعيين
 - 381مسار للتجارة والمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم  114523قيدت فى  2017-12-21برقم
ايداع  51316وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه طبقا لحكام
القانون 159لسنه1981والنظام الساسي للشركه  -تعيين السيد /محمد عبده محمد عبده علي مصفيا للشركة رقم
قومي  26604011201254علي أن يقوم المصفي لجميع العمال التي تقضيها اعمال التصفيه طبقا للقوانين
 - 382ماكس بروكوزماتيكس  MAX Pro Cosmeticsشركة سبق قيدها برقم  115024قيدت فى
 2017-12-31برقم ايداع  53954وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /محمد صبحى محمد سهيل مصفى للشركة  -تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير
بالسجل التجارى
 - 383كابيتال مكس شركة سبق قيدها برقم  122702قيدت فى  2018-07-05برقم ايداع  28860وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه
 تعيين السيد  /محمد اشرف محمد عبد الرازق مصفى من قبل الشركه الرقم القومي 29010131403075 /مصري الجنسيه
 مده التصفيه سنه من تاريخ التأشير بالسجل التجاري - 384محمد رشاد احمد مشرف وكريم احمد عصام الشيمى شركة سبق قيدها برقم  128959قيدت فى
 2018-12-17برقم ايداع  53693وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفيه وتعيين كريم احمد عصام طه مصفي للشركة جنسيتة مصري مواليد  1984 /3 / 21رقم قومي
 28403210105355مده التصفية  6اشهر تبدا من تاريخ التاشير في السجل التجاري
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Master international
projects
 - 385ماستر الدوليه للمشروعات  -ميبك
 company - MIPCشركة سبق قيدها برقم  138997قيدت فى  2019-08-29برقم ايداع 35785
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل  -1الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية -2
الموافقة بالجماع على تعيين الستاذ  /احمد السيد عبد الحفيظ عبد العزيز  29510011409595مصفيا للشركة
 .للقيام بأعمال التصفية على النحو التالى  :وفاء ما على الشركة من ديون
 - 386نبيل محمودمحمد موسى الشوربجي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  145153قيدت فى
 2020-01-13برقم ايداع  1499وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /تامر شعبان محمد متولى رقم قومى  28303081303914الجنسية مصرى مصفيا
للشركة للقيام باعمال التصفية  -على ان تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
SIRIUS TRADE AND COMMERCIAL
 - 387سيرياس للتجارة والتوكيلت التجارية
 AGENCIES COMPANYشركة سبق قيدها برقم  149091قيدت فى  2020-05-10برقم ايداع
 14554وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل الموافقه علي وضع الشركه تحت التصفيه اعتبارا
من تاريخ  14يونيه  2022كمعاد بدء اجراءات تصفيه الشركه و الموافقه علي تعيين المصفي السيد مدير الشركه
 /محمد احمد حسن امين كمصفي للشركه و يقوم السيد المصفي بالتوقيع علي اي اجراء خاص
 - 388إم إن فارما لند جروب  M.N PHARMA LAND GROUPشركة سبق قيدها برقم 149575
قيدت فى  2020-06-09برقم ايداع  16645وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل محو قيد
الشركة من السجل التجارى وتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 389أتش-فاك  H-VACشركة سبق قيدها برقم  153658قيدت فى  2020-09-09برقم ايداع 30377
وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية علي ان تتم التصفية خلل ستة
اشهر من تاريخ التأشير وتعيين مصفي للشركة وتحدد مهامه السيد  /كريم عبدالجليل عبدالرحمن رقم قومى
 - 29412302100816علي ان يقوم بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص
 - 390أوديا للتقنية  Awdia Technologyشركة سبق قيدها برقم  154446قيدت فى 2020-09-24
برقم ايداع  33196وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل أمر محو لنتهاء اعمال التصفية
 - 391المو فور جلوبل سيرفيسز  Almo for Global Servicesشركة سبق قيدها برقم  155328قيدت
فى  2020-10-12برقم ايداع  35958وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل الموافقة على
وضع الشركة تحت التصفية الموافقة على تعيين السيد /محمد منير فريد كوهيه مصفيـا للشركة والموافقة على أن
تكون مدة التصفية عامين تبدأ من تاريخ التأشير بهذا القرار في السجل التجارى الخاص
 - 392ميديكال كاسيل للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  162096قيدت فى
 2021-02-21برقم ايداع  8396وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تجديد مدة التصفية
سنة من تاريخ انتهاء المدة
 - 393توب لصناعة المحتوى الرقمى Topشركة سبق قيدها برقم  163453قيدت فى  2021-03-16برقم
ايداع  12593وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنة
ميلديه من تاريخ التأشير بالسجل وتعيين  /احمد محمد حسين عبد المنعم  -مصفى
 - 394العطار للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  164815قيدت فى  2021-04-11برقم ايداع
 17315وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل اول  -الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفيه .
ثانيا  -الموافقة علي تعيين السيد  /مصطفى احمد حسن العطار .مصفي للشركة ويحمل رقم قومى
 28209142101353وفاء ما علي الشركة من ديون  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او
 - 395سيليكون أرينا للحلول البرمجية  Silicon Arena For Software Solutionsشركة سبق قيدها
برقم  179018قيدت فى  2022-01-03برقم ايداع  576وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب
السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده عام وتعيين اسلم درويش حسن درويش مصفى قانونى للشركة
 - 396شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ( ايمي )  EMEس م م شركة سبق قيدها برقم
 292539قيدت فى  1998-10-24برقم ايداع  1000012وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب
السجل الغاء الفرع
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 - 397الشرق الوسط للستثمار السياحى شركة سبق قيدها برقم  31224قيدت فى  1997-07-27برقم
ايداع  3802وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تجديد مدة التصفية لفترة جديدة لمدة عامين
تبدأ من تاريخ انهاء الفترة السابقة فى  2021/ 2 / 21وحتى 2023 / 3 / 20
 - 398شركة المركز العربى للستشارات والبحوث العلمية والنسانية ( راماك ) ش ذ م م شركة سبق قيدها
برقم  33174قيدت فى  2008-06-23برقم ايداع  13695وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب
السجل الموافقة بالجماع على تصفية الشركة ومحو قيد الشركة من السجل التجارى
Aldiwan Company
For Realestate
 - 399الديوان للتنمية العقارية
 Developmentشركة سبق قيدها برقم  43518قيدت فى  2010-01-20برقم ايداع  1343وفى تاريخ
 2022-06-27تم محو  -شطب السجل اول -:وضع الشركة تحت التصفية لمده ثلث سنوات قابله للتجديد من
تاريخ التأشير بالسجل التجاري
ثانيا -:تعين السيد /ياسر حمدي عبدا عبد العزيز بطاقه رقم  28405112100992مصفي وله وفاء ما علي
الشركة من ديون وبيع اصول وممتلكات
 - 400إجادة لدارة المنشأت
 Ijada Facility Management LLCشركة سبق قيدها برقم  73102قيدت فى  2014-04-10برقم
ايداع  8832وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية ومنح الستاذ  /ايمن محمد عارف موسى مصفى للشركة ومنحه الصلحيات التية :
1وفاء ما على الشركة من ديون
 -2بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة اخرى
اخرى
 - 401فالى انترناشيونال للستيراد والتصدير (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  73357قيدت فى
 2014-04-22برقم ايداع  9763وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تحديد مدة التصفية على ان تكون سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى  -تعيين السيد  /احمد صلح
الدين احمد محمد مصفى للشركة  - 28205010104277 -مصرى الجنسية
 - 402الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2017-09-20برقم ايداع 1000035
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 403الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2021-11-28برقم ايداع  57223وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 404الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2020-03-01برقم ايداع  9693وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 405مصراوى برو شركة سبق قيدها برقم  103514قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع 10091
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 406شركة الطعمة العالميه لتصنيع اللحوم والغذية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  106369قيدت فى
 2017-06-04برقم ايداع  20226وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت
التصفية
 تعيين الستاذ  /محمد عادل عبداللطيف الدكروني  29410090102314مصفيا للشركة ويتولي سيادتهإعتبارا من يوم  2022 / 03 / 23كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية الشركة
 - 407اسكندريه الحديثه للعمال المتكامله و المقاولت العموميه شركة سبق قيدها برقم  108031قيدت فى
 2017-08-13برقم ايداع  28888وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل أمر محو  -وغلق
الفرع
 - 408اسكندريه الحديثه للعمال المتكامله و المقاولت العموميه شركة سبق قيدها برقم  108031قيدت فى
 2017-07-30برقم ايداع  26744وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل أمر محو لتصفية
الشركة تصفية نهائية
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 - 409كابيتال سبورت للستثمار الرياضى شركة سبق قيدها برقم  129701قيدت فى  2019-01-06برقم
ايداع  654وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل ووضع الشركة تحت التصفية وتحديد مده
التصفيه سنه قابله للتجديد الموافقة والتصديق بالجماع على :
تعيين السيد  /وسام علء محمد احمد رقم قومى  28012050100697مواليد  1980/ 12/ 5مصفى للشركه Cavada Systems Egyptشركة سبق قيدها برقم  131859قيدت
 - 410كافادا سيستمز ايجيبت
فى  2019-02-24برقم ايداع  8749وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وافق الساده
الحاضرون بالجماع علي وضع الشركه تحت التصفيه  -تعيين الستاذ  /مدحت فوزي حامد الشافعي (مصفي
للشركة ) وتحديد مهامه فيما يلي -:
.يكون له حق التوقيع عن الشركه ولدي البنوك
 - 411هاما للمقاولت العامة  HAMAشركة سبق قيدها برقم  133887قيدت فى  2019-04-08برقم
ايداع  15983وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل انتهاء اعمال التصفية وبذلك يمحى القيد
من السجل التجارى
 - 412العراب للتجارة والتوزيع  AL- ARABشركة سبق قيدها برقم  136620قيدت فى 2019-06-24
برقم ايداع  26267وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
 تعيين السيد /محمد سيد رمضان خميس مدة التصفيه سنتين تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري - 413ايبوج لصناعة مستحضرات التجميل و العطور شركة سبق قيدها برقم  137115قيدت فى
 2019-07-07برقم ايداع  28056وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /محمد اسماعيل البنداري البيومي والسيد /محمد عزت اليماني علم المحاسبان مصفيا
للشركة مجتمعين او منفردين
 - 414حمداوى للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  137926قيدت فى  2019-07-29برقم ايداع
 31502وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه من تاريخ
التأشير فى السجل وتعيين  /محمد عبد العزيز احمد  -مصفى للشركة
 - 415فلكسا لحلول العمال المبتكرة  FLEXA innovative Business solutionsشركة سبق قيدها
برقم  138407قيدت فى  2019-08-08برقم ايداع  33451وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب
السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 416ذي هوفت للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  139943قيدت فى  2019-09-22برقم ايداع
 39375وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية -2 .تعيين السيد
الستاذ  /احمد نبيل عبد ا سلم -الرقم القومي ,28310060104756 :مصفي قانوني للشركة وتحديد اتعابه
عن فترة التصفية .
 - 417إيجى ليدرز لدارة المشروعات  Egy Leaders For Projects Managementsشركة سبق
قيدها برقم  149034قيدت فى  2020-05-07برقم ايداع  14307وفى تاريخ  2022-06-27تم محو -
شطب السجل  -1وضع الشركة تحت التصفية .
 -2تعيين السيدة  /إيمان محمود عبد الفتاح محمد  - 2790901010115124مصريه  .مصفى للشركة .
 -3تقوم السيدة  /إيمان محمود عبد الفتاح محمد بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص
 - 418تريندي لدارة المطاعم  Trendyشركة سبق قيدها برقم  149141قيدت فى  2020-05-12برقم
ايداع  14727وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل الموافقة بالجماع علي وضع الشركة
تحت التصفية والتوقف النهائي عن النشاط وتسليم البطاقة الضريبية  .الموافقة بالجماع علي ان تكون مدة التصفية
سنة ميلدية تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري .
 - 419ام تو او للبرمجيات الذكية  M2O-AIش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  149324قيدت فى
 2020-05-20برقم ايداع  15594وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية لمدة سنة وتعيين  /مصطفى جمال احمد بدوى  -رقم قومى  - 29501302100398مصفى
 - 420اي تي اوت بريك للخدمات التعليمية IT OUT BREAKشركة سبق قيدها برقم  152185قيدت فى
 2020-08-12برقم ايداع  25255وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة
تصفية نهائية ومحو قيدها من السجل التجارى
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 - 421امير فارما لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم  152878قيدت فى  2020-08-27برقم ايداع
 27708وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه  -تعيين السيدة /
مارينا لوسيان لطيف لبيب مصفيا للشركة  -وعلي أن تكون مدة التصفية خلل ستة أشهر من تاريخ التأشير فى
السجل التجارى
 - 422ليجامنت للمقاولت والتوريدات  LIGAMENTشركة سبق قيدها برقم  155101قيدت فى
 2020-10-06برقم ايداع  35201وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية واتخاذ كافة الجراءات اللزمة وتعيين السيد  /احمد محمد ناصف ناصف  27108200103413مصفيا
للشركة للقيام بأعمال التصفية على أل تقل المدة الخاصة بإجراءات التصفية عن سنة ابتداءا من تاريخ التأشير
 - 423مودرن تك لصيانة معدات المصانع  Modern Techشركة سبق قيدها برقم  156854قيدت فى
 2020-11-10برقم ايداع  41340وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل و
ضع الشركة تحت التصفية  -تعيين السيد /انور عبد الحكيم سعد سليمان مصفي للشركة بأتعاب قدرها الف جنية
مصري
 - 424هامر للبناء الحديث شركة سبق قيدها برقم  158990قيدت فى  2020-12-20برقم ايداع 48775
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه وتعيين  /محمد
مجدى محمد عزب  -مصفى للشركة
 - 425أوبتيما للنشاءات والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  162100قيدت فى 2021-02-21
برقم ايداع  8400وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
ابانوب اميرهم روفائيل مصفى للشركة جنسية مصرى مواليد  1991رقم بطاقة  - 29101231801995مدة
التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل
 - 426زيتونى وصوان شركة سبق قيدها برقم  162440قيدت فى  2021-02-25برقم ايداع 9440
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتحديد مده التصفيه بسنه من
تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين السيد  /محمود شوقي عبدالحق مصفي للشركهرقم قومى
 - 290062401701716مصرى الجنسية
 - 427فالى فودز للحاصلت الزراعية
 Valley foodsشركة سبق قيدها برقم  165052قيدت فى  2021-04-14برقم ايداع  17990وفى
تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه  .وتعيين السيد الستاذ  /محمد
محمود عبد المنعم المزين مصفي للشركه جنسيه/مصري  .مواليد 1990/رقم بطاقه 29002271600374/مده
التصفيه  6 /اشهر من تاريخ التأشير في السجل التجاري
 - 428مجموعة التراث الشرقي للستثمار  -ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  167825قيدت فى
 2021-06-22برقم ايداع  28531وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية لمده عامين قابله للتجديد من تاريخ التاشير بالمصفي في السجل التجارى  -تعيين السيد  /محسن بن علي
بن عويظة اليامي (اجنبي – السعودية 17/6/1977جواز سفر ) T761222مصفى للشركة
 - 429اكسيوم للنشاءات  Axiom constructionشركة سبق قيدها برقم  171241قيدت فى
 2021-08-25برقم ايداع  39241وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /ابراهيم سعيد ابراهيم رقم قومى  29407011305697مصفى للشركة  -مدة التصفية
 18شهرا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى
 - 430فراتكو ايجيبت للكيماويات شركة سبق قيدها برقم  6983قيدت فى  2001-05-21برقم ايداع
 2430وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تجديد مدة التصفية لثلث سنوات اضافية من تاريخ
انتهاء مدة التصفية السابقة
 - 431المركز الوطني للعيون شركة سبق قيدها برقم  18149قيدت فى  2006-03-20برقم ايداع 3640
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل الموافقه بالجماع على حل الشركه ووضعها تحت التصفيه
اعتبارا من تاريخ التاشير في السجل التجاري بوضعها تحت التصفيه
وتعيين الستاذ  /سامح سمير لبيب رقم قومى  26710060100379مصفي للشركه
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 - 432اول سيدز ميدل ايست للتجارة  ALLSEEDS middle EAST -شركة سبق قيدها برقم 25947
قيدت فى  2007-07-24برقم ايداع  14339وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل أول  -مد
فترة التصفية لمدة ثلث سنوات ابتداء من  2020/ 6/ 30وحتى .2023/ 6/ 30
ثانيا  -منح صلحيات إضافية لمصفى الشركة وذلك على النحو التالي  :للمصفى الحق في تمثيل الشركة والتوقيع
نيابة عنها امام وزارة التموين والتجارة
 - 433جى اند دى ايجيبت سيرفيس ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  31940قيدت فى  2008-04-23برقم
ايداع  8718وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل
اول :تجديد تعيين الستاذ /ابراهيم خميس محمد سليمان سعد – مصفيا قانوينا للشركة لستكمال اجراءات التصفية
بنفس الصلحيات الممنوحة مسبقا له والمدونه بالسجل التجاري للشركة .
ثانيا  :مد فترة التصفية لمدة عام اخر يبدأ من
 - 434جيزيكيه اند ديفرينت ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  35390قيدت فى  2008-11-05برقم
ايداع  23330وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تجديد تعيين الستاذ /ابراهيم خميس محمد
سليمان سعد – مصفيا قانوينا للشركة لستكمال اجراءات التصفية بنفس الصلحيات الممنوحة مسبقا له والمدونه
بالسجل التجاري للشركة .
ثانيا  :مد فترة التصفية لمدة عام اخر يبدأ من تاريخ
 - 435الفؤاد للبلستيك ش م م شركة سبق قيدها برقم  36585قيدت فى  2009-01-13برقم ايداع 699
وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل محو الشركة
 - 436اى جى جيت للتجارة والتوكيلت التجارية ( E.G Gate for Trading and Agenciesش.م.م)
شركة سبق قيدها برقم  52798قيدت فى  2011-07-06برقم ايداع  12186وفى تاريخ 2022-06-28
تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل
التجارى
 - 437باسبورت للصناعة والتجارة  .ش  .ذ  .م  .م شركة سبق قيدها برقم  56357قيدت فى
 2012-01-31برقم ايداع  2288وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية مده عامين من تاريخ التاشير لتصفيتها ثم عمل جمعية عامة عادية اخرى لمناقشة نتيجة التصفية
تعيين السيد  /يوسف فوزى على مصفى للشركة بأجر قدره 1000ج خلل فترة التصفية
 - 438الفا تريد للتجارة والتوكيلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  60518قيدت فى
 2012-09-13برقم ايداع  18767وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع شركة الفا
تريد للتجارة والتوكيلت تحت التصفية وتعيين مصفى وتحديد مهامه ومدة التصفية  -الموافقة باجماع
الحضورعلى وضع الشركة تحت التصفية  -الموافقة على تعيين السيد  /سمعان نجيب بولس مصفى للشركة
 - 439ار اتش اى ريفراكتوريز ايجيبت ال ال سي( RHI REFRACTORIES EGYPT LLCش.ذ.م.م)
شركة سبق قيدها برقم  69267قيدت فى  2013-10-27برقم ايداع  22686وفى تاريخ 2022-06-28
تم محو  -شطب السجل مد مده التصفية عامين من تاريخ التأشير فى السجل
 - 440الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11886وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 441الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11887وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 442الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى والفروع للندماج بشركة بنك عودة
شركة سبق قيدها برقم  82266قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11875وفى تاريخ 2022-06-28
تم محو  -شطب السجل امر محو للندماج
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 - 443الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11883وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 444الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11876وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 445الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11877وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 446الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11878وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 447الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11879وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 448الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11880وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 449الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11881وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 450الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11882وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 451الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11884وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 452الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11885وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 453الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82267
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11888وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 454الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82267
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11889وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل أمر محو
للندماج
 - 455الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82267
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11890وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل أمر محو
للندماج
 - 456الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82267
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11891وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 457الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82268
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11892وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
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 - 458الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82269
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11893وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 459الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82270
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11894وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 460الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82271
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11895وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل امر محو
للندماج
 - 461ذا لو توداي للنشر و التوزيع  The Law Todayشركة سبق قيدها برقم  90921قيدت فى
 2016-02-22برقم ايداع  5771وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية لمده سنه من تاريخ التأشير فى السجل التجارى وتعيين  /عمرو محمد كامل حسين و محمد رمضان محمد
امين و هشام على راشد عطية ( منفردين او مجتمعين ) كمصفين للشركة
 - 462الفا للمنسوجات  ALPHATEX . COMPANYشركة سبق قيدها برقم  92093قيدت فى
 2016-03-28برقم ايداع  10404وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة
تصفية نهائيا ومحو السجل التجارى
 - 463ميد تروبس  MED TROOPSشركة سبق قيدها برقم  137899قيدت فى  2019-07-28برقم
ايداع  31349وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
وتصفية الشركة تصفية نهائية
 - 464سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceشركة سبق قيدها برقم
 141609قيدت فى  2019-10-28برقم ايداع  45527وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل
امر محو للغاء الفرع
 - 465ثينك أهيد للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  145413قيدت فى  2020-01-16برقم ايداع
 2203وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه  -وتعيين /
احمد النبوى على  -مصفى للشركة
 - 466ناشورال فوود  NATURAL FOODشركة سبق قيدها برقم  145439قيدت فى 2020-01-16
برقم ايداع  2330وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة بالسجل التجارى
 - 487أخناتون للصناعات الغذائية و الستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم  143279قيدت فى
 2019-12-04برقم ايداع  51521وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل أمر محو تصفية
الشركة تصفية نهائية وفسخ عقد الشركة ومحو القيد من السجل التجارى
 - 467الماسة الهندسية للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  150186قيدت فى  2020-06-28برقم ايداع
 18726وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه وتعين السيد  /سعيد
حامد السيد سليمان مصفي باتعاب ()500جنيه
ومهامه تكون طبقا للماده  145من القانون وهي -:
_ وفاء ماعلي الشركه من ديون
_ تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
_ بيع مال الشركه
 - 468ستب تشينج سوليوشنز للتوريد والتوزيع والستشارات  STEP CHANGE SOLUTIONSشركة
سبق قيدها برقم  150998قيدت فى  2020-07-14برقم ايداع  20964وفى تاريخ  2022-06-28تم
محو  -شطب السجل أمر محو وشطب الشركة من السجل التجارى
 - 469ايكو كان  Eco Canشركة سبق قيدها برقم  174370قيدت فى  2021-10-19برقم ايداع
 49470وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه من تاريخ
التأشير فى السجل التجارى وتعيين  /محمود احمد محمد سلطان  -مصفى للشركة
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 - 470شركه لونا لمستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم  298208قيدت فى  1996-09-25برقم
ايداع  16036وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل
الموافقــــة على عــــزل المصفـــى القانونى الحالى السيد  /صفوت جان نقول  -وتعيين الستاذ  /جمـــال الدين
السيد السيد مرسى حجازى ـ مصرى ـ رقم قومى  , 26007010102831مصفـــى قانونــــــى بدل منه
 - 471الشركه المصريه الحديثه للنقل ( متكو ) شركة سبق قيدها برقم  303618قيدت فى 1997-04-10
برقم ايداع  7103وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  -تعيين
االستاذ  /مصطفى احمد عبد السلم (رئيس مجلس الدارة ) مصفيا للشركة  -مدة هذه التصفية عام تبدأ من تاريخ
التأشير بالسجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية
 تحديد مهام المصفى كالتي : - 472الولء للخدمات والعمال الهندسيه والزراعيه شركة سبق قيدها برقم  306313قيدت فى
 1997-07-24برقم ايداع  14406وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل  -1الموافقة على
وضع الشركة تحت التصفية  -2 .الموافقة على تعيين الستاذ  /محمد ابراهيم محمد امبابى مصفى للشركة على
أن يقوم بكل إجراءات التصفية  -3 .وتكون مهام المصفى على النحو التالى  :بيع مال الشركة منقول او عقار
بالمزاد
 - 473احمد محمد انيس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66271قيدت فى  2013-05-15برقم ايداع
 10960وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 474إل وان دى لتكنولوجيا المعلومات  L 1 D for information Technology CO S.A.Eشركة
سبق قيدها برقم  84274قيدت فى  2015-06-23برقم ايداع  18273وفى تاريخ  2022-06-29تم
محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المهندس  /مصطفى محمد أمين سليمان على مصفي
الشركة على أن تكون مهمته وفقا لنص المادة رقم  145من القانون  159لسنة  1981كما يلي :
 -1وفاء ما على الشركة من ديون.
 -2تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول
 - 475اندماج شركة ستراتا لعمال الساسات  Strata Foundationsش0م0م ( مندمجة ) فى شركة
ستراتا لنظمة التربة  )Strata Soil Systems ) Ssscoش.م.م ( دامجة ) شركة سبق قيدها برقم
 85857قيدت فى  2015-09-01برقم ايداع  24600وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل
أمر محو للندماج
 - 476ويري اند صنز إيجيبت  Wherry and Sons Egyptشركة سبق قيدها برقم  91187قيدت فى
 2016-02-28برقم ايداع  6648وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل الموافقة على تعيين
الستاذ /مصطفى محمد جابر محمد الشافعي ويحمل رقم قومي رقم  ,28412250201836الجنسية مصري,
تاريخ الميلد  ‘1984/ 12/ 25كمصفي للقيام بأعمال التصفية في خلل مدة اقصاها سنة من تاريخ التأشير
بتصفية الشركة بالسجل
 - 477ستيرن اي بي ( STERN IPش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102681قيدت فى 2017-02-27
برقم ايداع  7528وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا
من تاريخ  2021 / 6 / 1التاشير بذلك في السجل التجارى.
 - 478الدلتا للتوريدات والتركيبات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103620قيدت فى 2017-03-20
برقم ايداع  10364وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل اول  :الموافقة على وضع الشركة
تحت التصفية .
ثانيا  -الموافقة على تعيين الستاذ  /علء عبدالرحمن محمد البلك – مصفي للشركة على أن يقوم بكل إجراءات
التصفية  .رقم قومي 25611120103435
ثالثا  -وتكون مهام المصفى على النحو
 - 479التجمع للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  104745قيدت فى  2017-04-19برقم ايداع
 14358وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
تعين السيد  /محمد مصطفى احمد ابو اسماعيل مصفيا للشركة – رقم البطاقة الشخصية 26409152101272
مدة التصفية  6اشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى
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 - 480إكس تيم  X TEAMشركة سبق قيدها برقم  105889قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 18448وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/
أحمد محمد أحمد حسن مصفيا للشركة ويحمل بطاقة رقم قومي  .1/7/1987 28707010115398ومن
صلحياته تمثيل المصفي للشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم والتعامل على حسابات الشركة النقدية لدي
 - 481شركه زفير للملبس شركة سبق قيدها برقم  108238قيدت فى  1996-08-15برقم ايداع 8160
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
 - 482جرافيتى للتجارة و المقاولت شركة سبق قيدها برقم  110258قيدت فى  2017-10-03برقم ايداع
 36269وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل انهاء اعمال التصفية ومحو السجل
 - 483ميدل ايست كاربنتري للتجارة و الصناعة ( ام  .اي  .سي ) شركة سبق قيدها برقم  116810قيدت
فى  2018-02-08برقم ايداع  6438وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل وضع الشركة
تحت التصفية  -تعيين السيد  /محمود سعيد عبده مصفى للشركة  -ومدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل
التجارى
 - 484زيتونى وعلوان شركة سبق قيدها برقم  126937قيدت فى  2018-10-31برقم ايداع 45908
وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه  -وتحديد مده التصفيه بسنه
من تاريخ التأشير في السجل التجاري  -وتعيين السيد  /محمود شوقي عبدالحق مصفي للشركه
 - 485ديزاين مارك للعمارة المستدامة والديكور  Design Markشركة سبق قيدها برقم  131650قيدت
فى  2019-02-19برقم ايداع  7960وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل محو الشركة
لتصفيتها نهائيا
 - 486جاد الكريم لمستلزمات السنان و التجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  143115قيدت فى
 2019-12-01برقم ايداع  50945وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل محو قيد الشركة فى
السجل التجارى
 - 488إني جروب لتكنولوجيا اللصق والكيماويات Eni Group for Adhesive and Chemicals
شركة سبق قيدها برقم  149217قيدت فى  2020-05-17برقم ايداع  15106وفى تاريخ 2022-06-29
تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية والسير في إجراءات التصفيه وفقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه والتاشير بذلك في السجل التجارى.
 - 489الثريا للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  154150قيدت فى  2020-09-20برقم ايداع
 31990وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد
من السجل التجارى
 - 490عبد اللطيف محمد صالح طباع رجله وشريكه شركة سبق قيدها برقم  159405قيدت فى
 2020-12-28برقم ايداع  50245وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية  -تعيين السيد  /عبد اللطيف محمد صالح مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية  -على ان تكون مدة
التصفية فى خلل ( سنة ) تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
 - 491شركه اي تي ووركس ش م م شركة سبق قيدها برقم  305719قيدت فى  1997-06-30برقم ايداع
 12830وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل  -1وضع الشركة تحت التصفية
 -2تعيين السيد  /خالد سيد عباس حمودة( - )1956/3/24مصري الجنسية  -ويحمل رقم
قومي( - )26503242101995مصفي للشركة وعلى ان تكون مدة التصفية خلل سنتين من تاريخ التأشير في
السجل التجاري
-3اختصاصات ومهام
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رأس المال
 - 1محمد نادر اسماعيل مطر و شركائه شركة سبق قيدها برقم  96545قيدت فى  2016-08-25برقم ايداع
26642وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 15,100,000.000
 - 2لونتيك  -سميرة سليمان ابراهيم الموجي  LANTIQUEشركة سبق قيدها برقم  127268قيدت فى
 2018-11-07برقم ايداع 47297وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 3محمد السيد محمد عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  131209قيدت فى  2019-02-10برقم ايداع
6086وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
(MODERN ELECTRICAL
 - 4الشركة الحديثة للتكنولوجية الكهربائية ( ستار ترانس )
شركة سبق قيدها برقم  135707قيدت فى
TECHNOLOGY COMPANY )STARTRANS
 2019-05-28برقم ايداع 22778وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,010,000.000
 - 5سى وان ايجيبت لخدمات النقل الدولى  Seaone Egyptشركة سبق قيدها برقم  175200قيدت فى
 2021-11-03برقم ايداع 52120وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 6شركه اب رايزينج لروما شركة سبق قيدها برقم  12277قيدت فى  2004-12-23برقم ايداع
10809وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,851,800.000
 - 7مصر للمخازن الهندسية ( دله ) ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  32493قيدت فى  2008-05-22برقم
ايداع 10923وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,060,000.000
 - 8افاده تكنولوجى شركة سبق قيدها برقم  34462قيدت فى  2008-09-01برقم ايداع
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000

19151وفى

 - 9أمكو للصيانة و الخدمات الهندسية AMKO FOR MAINTENANCE AND ENGINEERING
( SERVICESش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  74215قيدت فى  2014-06-01برقم ايداع 12995
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 10احمد محمد احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  107399قيدت فى  2017-07-11برقم ايداع
24373وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 11زياد للنشاءات شركة سبق قيدها برقم  120015قيدت فى  2018-04-16برقم ايداع
تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500,000.000

17518وفى

 - 12أمريكان فود أند درج أنك للصناعات الدوائية
 )AMERICAN FOOD AND DRUG INC )AFDINCشركة سبق قيدها برقم  135701قيدت فى
 2019-05-28برقم ايداع 22772وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 13عادل أحمد عبد الطيف عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  119704قيدت فى  2018-04-05برقم
ايداع 16260وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 14شركه توف رينلند مصر المحدوده شركة سبق قيدها برقم  10317قيدت فى  2003-09-17برقم ايداع
5651وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 16,188,000.000
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 - 15المدار للمشروعات الهندسية والتوريدات العمومية El-Madar for Engineering Projects And
 Tradingش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  42059قيدت فى  2009-11-04برقم ايداع 22382وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 40,000,000.000
 - 16شركة جيميلى مصر لخدمات مصانع الصلب GEMELI EGYPT FOR STEEL PLANT
 SERVICESشركة سبق قيدها برقم  158318قيدت فى  2020-12-09برقم ايداع 46566وفى تاريخ
 2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 17تعديل السم التجارى ليصبح  /ابو بكر عزت عبيدو وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10029قيدت فى
 1997-09-07برقم ايداع 2115وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 18ميدوس للتوزيع شركة سبق قيدها برقم  75840قيدت فى  2014-08-21برقم ايداع
تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000

19682وفى

 - 19ايه وان للدعاية و العلن و التوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  126514قيدت فى
 2018-10-22برقم ايداع 44214وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 20جرين فارماسى لمستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية  GREEN PHARMACYشركة سبق قيدها
برقم  132783قيدت فى  2019-03-14برقم ايداع 12007وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس
المال رأس مالها 2,000,400.000
 - 21الموحده لتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم  52420قيدت فى  2011-06-19برقم ايداع
10729وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 22فيوتشر نيوز شركة سبق قيدها برقم  108610قيدت فى  2017-08-13برقم ايداع
تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000

28913وفى

 - 23كنج لونج ايجيبت لتجميع السيارات التجارية شركة سبق قيدها برقم  58075قيدت فى 2012-04-26
برقم ايداع 8977وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 138,577,600.000
 - 24ابراهيم بدير بدوي غازى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  63373قيدت فى  2013-01-15برقم ايداع
1013وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
 - 25كواليتى تريد شركة سبق قيدها برقم  71734قيدت فى  2014-02-16برقم ايداع
 2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500,000.000

3806وفى تاريخ

 - 26فالور للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  129228قيدت فى  2018-12-23برقم ايداع
54829وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 120,000.000
 - 27بكين للتوريدات العمومية  BEIJINGشركة سبق قيدها برقم  131828قيدت فى  2019-02-24برقم
ايداع 8630وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 28ام سي اس الهندسية  Engineering MCSشركة سبق قيدها برقم  155588قيدت فى
 2020-10-15برقم ايداع 36900وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل رأس المال رأس مالها
250,000.000
 - 29شركه ديما للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم  109351قيدت فى  2017-09-06برقم ايداع
32344وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 590,000.000
 - 30مجاز للشراف الهندسى و المقاولت MAGAZشركة سبق قيدها برقم  124053قيدت فى
 2018-08-12برقم ايداع 34448وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
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 - 31كابيتال كونستراكشنز  CAPITAL CONSTRUCTIONSش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم
 137837قيدت فى  2019-07-25برقم ايداع 31100وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال
رأس مالها 2,000,000.000
 - 32المصرية لكيماويات المسابك والبناء ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  138175قيدت فى
 2019-08-04برقم ايداع 32478وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 33وليد سعيد السيد مسعد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  63085قيدت فى  2013-01-01برقم ايداع
20وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 - 34كيم بيلد  Chem Buildشركة سبق قيدها برقم  124176قيدت فى  2018-08-14برقم ايداع
34967وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 35السعودية لصناعة الخيوط شركة سبق قيدها برقم  150402قيدت فى  2020-06-30برقم ايداع
19310وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 315,000.000
 - 36دكتور كلين  Dr.Cleanشركة سبق قيدها برقم  177866قيدت فى  2021-12-14برقم ايداع
60686وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 37محمد فراج محمد فراج وشركاه شركة سبق قيدها برقم  30020قيدت فى  2008-01-29برقم ايداع
1949وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 38أوفا ديزل إيجيبت للتجارة  OVA Diesel Egypt for Tradeشركة سبق قيدها برقم 167262
قيدت فى  2021-06-10برقم ايداع 26212وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
552,000.000
 - 39ماستر للخرسانة الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  171206قيدت فى  2021-08-25برقم ايداع
39206وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,400,000.000
 - 40اعمار المستقبل للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  113398قيدت فى
 2017-11-28برقم ايداع 46930وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
4,000,000.000
 - 41جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان شركة سبق قيدها برقم  123834قيدت فى  2018-08-06برقم ايداع
33571وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 8,000,000.000
 - 42سحر الشرق لمستلزمات العروس واللبسة الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  130540قيدت فى
 2019-01-27برقم ايداع 3781وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
8,400,000.000
 - 43مكسب للتجارة اللكترونية  MAXAb for E- Commerceشركة سبق قيدها برقم  141403قيدت
فى  2019-10-23برقم ايداع 44769وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
934,695,000.000
 - 44ايجيبشن لب للمعامل والخدمات الطبية  Egyptian Labشركة سبق قيدها برقم  142650قيدت فى
 2019-11-21برقم ايداع 49230وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
700,000.000
 - 45تعديل السم التجارى ليصبح  /احمد سعيد عبدالجواد الغباشى وشريكه شركة سبق قيدها برقم 180443
قيدت فى  2022-01-31برقم ايداع 5465وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
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 - 46وندرفل للتجارة  Wonderful For Trade Co .L.T.Dشركة سبق قيدها برقم  103503قيدت فى
 2017-03-16برقم ايداع 10042وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,400,000.000
 - 47بست تراستي للرخام والجرانيت  Best Trusty For Marble And Granite L.T.Dشركة سبق
قيدها برقم  114896قيدت فى  2017-12-28برقم ايداع 53648وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل
رأس المال رأس مالها 820,000.000
 - 48بيزنس كومبانى للتوريد  Business Company BCشركة سبق قيدها برقم  119837قيدت فى
 2018-04-11برقم ايداع 16878وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 49كونفريت للشحن الدولي  Confreightشركة سبق قيدها برقم  142446قيدت فى  2019-11-17برقم
ايداع 48556وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,140,000.000
 - 50فيتولوجيك للحلول  Vitologicشركة سبق قيدها برقم  159062قيدت فى  2020-12-21برقم ايداع
48893وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 51ايمن محمد بدوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  167492قيدت فى  2021-06-16برقم ايداع
27312وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,162,500.000
 - 52برازرز فورترانس للنقل  BROTHERS 4 TRANSشركة سبق قيدها برقم  172943قيدت فى
 2021-09-26برقم ايداع 44743وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 53دومينيكا للتجارة والخدمات المتكاملة DOMINICA FOR TRADE AND INTEGRATED
 SERVICESشركة سبق قيدها برقم  181115قيدت فى  2022-02-13برقم ايداع 8459وفى تاريخ
 2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 7,650,000.000
 - 54فاميلى باك لصناعه العبوات  FAMILY PACK FOR PACKAGINGشركة سبق قيدها برقم
 153769قيدت فى  2020-09-13برقم ايداع 30706وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل رأس المال
رأس مالها 500,000.000
 - 55شركه اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  1753قيدت فى  1996-10-08برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 14,500,000.000

435وفى

 - 56ياسر احمد فوزى السعيد درغام وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  32316قيدت فى  2008-05-15برقم
ايداع 10205وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 30,000,000.000
 - 57زاتيفا للصناعات الدوائية ( فاى ميديكال ) Zativa pharmaceutical industries company-
 PHI MEDICALشركة سبق قيدها برقم  120456قيدت فى  2018-04-29برقم ايداع 19443وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,764,000.000
 - 58سحر الشرق لمستلزمات العروس واللبسة الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  130540قيدت فى
 2019-01-27برقم ايداع 3781وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها
8,500,000.000
 - 59فورمول للتجارة  Formula For Tradingشركة سبق قيدها برقم  184547قيدت فى
 2022-04-07برقم ايداع 21958وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها
15,000,000.000
 - 60تفاعل للستشارات و التدريب (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  79880قيدت فى  2015-02-02برقم
ايداع 2760وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 54,000,000.000
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 - 61اى تيك ستور  I TECH STOREشركة سبق قيدها برقم  85987قيدت فى  2015-09-06برقم
ايداع 25116وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,005,000.000
 - 62احمد شوقي علي الزغبي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  107737قيدت فى  2017-07-20برقم
ايداع 25838وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 63ماسكريت للنشاء  " MassCrete Constructionذ .م .م " شركة سبق قيدها برقم 132556
قيدت فى  2019-03-10برقم ايداع 11196وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 64أفسكوير لتقنيه المعلومات  AFFSQUAREشركة سبق قيدها برقم  157084قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43102وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,050,000.000
 - 65تعديل السم التجارى ليصبح  /ابراهيم عثمان متولى محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم 159230
قيدت فى  2020-12-23برقم ايداع 49460وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها
600,000.000
 - 66بريمير ستار لخدمات الكاترينج شركة سبق قيدها برقم  164439قيدت فى  2021-04-04برقم ايداع
15969وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 600,000.000
 - 67حسان صالح ابو غالون وشركاه شركة سبق قيدها برقم  84496قيدت فى  2015-07-06برقم ايداع
19231وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,005,000.000
 - 68شركة النخبة للهندسه والتجارة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102840قيدت فى 2017-03-01
برقم ايداع 7991وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 69شركه أباظة أوتو تريدينج شركة سبق قيدها برقم  153234قيدت فى  2020-09-02برقم ايداع
28919وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 42,000,000.000
 - 70اي جارد سيستم للشبكات  I GUARD SYSTEMشركة سبق قيدها برقم  153981قيدت فى
 2020-09-16برقم ايداع 31481وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,000,000.000
 - 71ديكو الهندسية الديناميكية للنشاءات  DECO Dynamic Engineering Contractingشركة سبق
قيدها برقم  156024قيدت فى  2020-10-25برقم ايداع 38472وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
رأس المال رأس مالها 2,500,000.000
 - 72شى الند لى لى شركة سبق قيدها برقم  177223قيدت فى  2021-12-05برقم ايداع
تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 305,000.000
 - 73آر أس للستثمار والتنمية
 R.Sشركة سبق قيدها برقم  179365قيدت فى  2022-01-10برقم ايداع
 2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000,000.000

58623وفى

1713وفى تاريخ

 - 74شركة اكاديميا جلوب  Academia Globeشركة سبق قيدها برقم  95361قيدت فى 2016-07-20
برقم ايداع 22396وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 50,000.000
 - 75سعيد محمد محمد البكرى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  98645قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
34540وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 76أتوم الفرعونية للمنسوجات و الملبس الجاهزة ATUM PHARAONIC FOR TEXTILE AND
 READY MADE GARMENTSشركة سبق قيدها برقم  124282قيدت فى  2018-08-15برقم ايداع
35274وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,200,000.000
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 - 77فست تكنولوجى  FAST Technologyشركة سبق قيدها برقم  136263قيدت فى 2019-06-16
برقم ايداع 24922وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 102,000.000
 - 78فست تكنولوجى  FAST Technologyشركة سبق قيدها برقم  136263قيدت فى 2019-06-16
برقم ايداع 24922وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 102,000.000
 - 79أب إسكيل للهندسة والبنية التحتية UP SCALE FOR ENGINEERING AND
 INFRASTRUCTUREشركة سبق قيدها برقم  138162قيدت فى  2019-08-04برقم ايداع
32449وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 550,000.000
 - 80خروج الشركة من مظلة احكام القانون  72لسنه  2017والعمل تحت مظله قانون الستثمار رقم  159لسنه
 1981ولئحتة التنفيذية شركة سبق قيدها برقم  165853قيدت فى  2021-05-09برقم ايداع 21084وفى
تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,100,000.000
 - 81محمد عبد الفتاح محمد ادريس و هانى احمد مختار احمد عمر شركة سبق قيدها برقم  176271قيدت فى
 2021-11-18برقم ايداع 55580وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها
36,595,000.000
 - 82نايسكو لنتاج المياه الحديثة  -علء الدين عبد العزيز محمد تركى والسيد فوزى خليل وشريكيهما شركة
سبق قيدها برقم  1193قيدت فى  1999-04-05برقم ايداع 209وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل
رأس المال رأس مالها 50,000,000.000
 - 83الوادي الجديد للستثمارات السياحيه ( هشام الدين محمد احمد نسيم وشريكتة ) شركة سبق قيدها برقم
 1955قيدت فى  2001-04-01برقم ايداع 141وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها
5,000,000.000
 - 84كوالتي تريد شركة سبق قيدها برقم  115696قيدت فى  2018-01-16برقم ايداع
 2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000

2510وفى تاريخ

 - 85دايموند لتكنولوجيا حقول البترول  Diamond Oil Field Technology T.O.Dشركة سبق قيدها برقم
 122535قيدت فى  2018-06-28برقم ايداع 28024وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال
رأس مالها 2,000,000.000
 - 86كارنى فالى للنتاج الحيوانى  Carni Valleyشركة سبق قيدها برقم  166433قيدت فى
 2021-05-25برقم ايداع 23033وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,500,000.000
 - 87النخبه لصناعه الجهزه الكهربائيه ومستحضرات التجميل  Eliteشركة سبق قيدها برقم  170637قيدت
فى  2021-08-16برقم ايداع 37297وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها
14,496,000.000
 - 88شركه انتربلس ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  8777قيدت فى  2002-07-16برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000

3319

 - 89ترانس ايجيبت للستثمارات العقارية  TRANS EGYPT REAL ESTATEشركة سبق قيدها برقم
 141135قيدت فى  2019-10-17برقم ايداع 43778وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال
رأس مالها 50,000,000.000
 - 90ديكورما للمقاولت العامة  Decoramaشركة سبق قيدها برقم  153202قيدت فى 2020-09-02
برقم ايداع 28873وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 91جى اتش اى للستشارات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم  156424قيدت فى  2020-11-01برقم
ايداع 39776وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
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 - 92فيوتشر اوتو  Future autoشركة سبق قيدها برقم  129246قيدت فى  2018-12-24برقم ايداع
54900وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 93رياض الزناتى للنتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  136089قيدت فى  2019-06-11برقم ايداع
24144وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 94اروند ايجيبت للنقل والتجارة AROUND FOR TRANSPORTATION AND TRADNGشركة
سبق قيدها برقم  171069قيدت فى  2021-08-23برقم ايداع 38829وفى تاريخ  2022-06-28تم
تعديل رأس المال رأس مالها 150,000.000
 - 95الفخامة تكس  ALFAKHAMA-TEXشركة سبق قيدها برقم  178193قيدت فى 2021-12-20
برقم ايداع 61933وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 96مها محمود سعيد حسان وشركاها شركة سبق قيدها برقم  16651قيدت فى  2005-10-26برقم ايداع
15006وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500,000.000
 - 97مصر للمخازن الهندسية ( دله ) ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  32493قيدت فى  2008-05-22برقم
ايداع 10923وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 98شركة الثريا للستشارات AL Thuraya Consultancy LLCشركة سبق قيدها برقم  87119قيدت
فى  2015-10-21برقم ايداع 29155وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 99طارق سيد محمد يوسف وشريكة شركة سبق قيدها برقم  150238قيدت فى  2020-06-28برقم ايداع
18888وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 750,000.000
 - 100العلمه بيوتى سنتر  ALAMAشركة سبق قيدها برقم  156618قيدت فى  2020-11-04برقم ايداع
40464وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 7,500,000.000
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العناوين
 - 1فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم  18301قيدت
فى  2006-03-30برقم ايداع 4256وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل عنوان الفرع الكائن في محل بالدور الرضي عقار رقم  26شارع المعلمين  -قسم العجوزة -ليصبح في
الدور الرضي عقار رقم  26شارع اسراء المعلمين  -قسم العجوزة (مطاعم بابا جونز)
 - 2رامو للتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  28042قيدت فى  2007-10-28برقم ايداع
21852وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع للشركة (مطعم
نورما) الكائن في الوحدة رقم  - AW 441بالدور الرضي  AVENUEمول اركان ( )2محور كريزي ووتر -
مدخل زايد ( - )2الشيخ زايد  -الجيزة
 - 3اى ان تى كلينك  E.N.T Clinicش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  31057قيدت فى 2008-03-16
برقم ايداع 5599وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع المحل
رقم ( )HA11-12بالدور الثاني و الكائن بالمركز التجاري (مزار  )Aبالمجاورة الخامسة  -الحي السادس عشر -
الشيخ زايد
 - 4اى ان تى كلينك  E.N.T Clinicش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  31057قيدت فى 2008-03-16
برقم ايداع 5599وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة
الدارية ( )RBA 10-4بالدور الرابع بالجناح رقم ( )Aبمنطقه الخدمات (د) بالشطر الول من تقسيم مدينة
زهراء المعادي
 - 5النيل لدارة المشروعات الصناعية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  50860قيدت فى 2011-03-14
برقم ايداع 4307وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 16 -
شارع محمد سعيد الحلوانى  -م  .الجديدة  -الدور الرضى فوق البدروم شقه 1
 - 6محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  54429قيدت فى
 2011-10-13برقم ايداع 19384وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية
افتتاح الفرع شقه بالدور الول عقار  25ش غياث الديني تقاطع ش النحاس  -طنطا
 - 7محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  54429قيدت فى
 2011-10-13برقم ايداع 19384وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
الغاء الفرع -شقه  1بالدور الول علوي ببرج العامر  -بالعقار ملك ايمن مصطفي عبد ربه رياح التوفيقي -
طريق كفر شكر
 - 8المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع  /شارع فيكتور عمانويل سموحة محل
رقم  B20,B19زهران سيتى مول
 - 9المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع  /محل رقم  - E66,GA13الطابق
الرضى  -كارفور  -سيتى سنتر السكندرية  -طريق مصر اسكندرية الصحراوى
 - 10المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع  /شارع فيكتور عمانويل -
سموحة محل رقم  A 18, 19,20زهران سيتى مول
 - 11المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  /محل  17شارع ميدان لبنان -
المهندسين
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 - 12المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة - ED - 01CDالمبنى
 Eالواقع فى الدور الرضى بالمركز التجارى  -مدينتى اوبن اير مول  -مشروع مدينتى  -طريق القاهرة السويس
 - 13المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  /محل  3ميدان الثورة  -المهندسين
 - 14المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفلع  /محل رقم  35سان ستيفانو
جراند بلزا  -زيزينيا
 - 15المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  /محل رقم 54 , 42 ,30
بالمركز التجارى الصناعى قطعة رقم  18المنطقة الصناعية الولى
 - 16المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع  /محل رقم  12الدور
الرضى الكائن ناصية شارع صيدناوى و سوريا و الكورنيش
 - 17المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع  /محل رقم GA30,29
الطابق الرضى سيتى سنتر طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -مقابل حديقة السكندرية  -الدولية السكندرية
 - 18الهندسية لللكترونيات المتقدمه والتحكم الصناعى  AEE INDUSTRIALشركة سبق قيدها برقم
 83767قيدت فى  2015-06-07برقم ايداع 16940وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -العقار رقم  95شقة - 1اسكان الشباب  70م  -قسم العبور  -القاهرة.
 - 19بوينت برينت مانجمنت ايجيبت  Point Print Management Egyptشركة سبق قيدها برقم
 86977قيدت فى  2015-10-13برقم ايداع 28549وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  :مكتب  204الكائن في مبنى بالدور الثاني بمبنى  106الكائن في التجاري القطاع
الول
 - 20احمد عبدا على حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم  93596قيدت فى  2016-05-16برقم ايداع
15623وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -قطعه ارض D /
 - 452شق الثعبان  -طره  -مع غلق الفرع الكائن بنفس العنوان
 - 21رايلك لقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات (  ) RILEQEشركة سبق قيدها برقم  98217قيدت فى
 2016-10-26برقم ايداع 32860وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
عقار رقم  40شارع الشيخ ريحان  -قسم عابدين
 - 22مجموعة فاين ارت للنتاج السينمائى  Fine Artشركة سبق قيدها برقم  103275قيدت فى
 2017-03-13برقم ايداع 9293وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 253
هـ البوابة الثانية خفرع
 - 23الستثمارات و المنتجعات السياحية بالبحر الحمر (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106311قيدت فى
 2017-06-01برقم ايداع 19984وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر
الحمر تعديل الفرع فندق جراند بالس و الكائن في الغردقه  -البحر الحمر
 - 24ليف جولف كارتس  LIFE GOLF CARTSشركة سبق قيدها برقم  125397قيدت فى
 2018-09-23برقم ايداع 39796وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس
افتتاح الفرع عقار بالقطع رقم  44/443منطقه التوسعات شمال خليج السويس  -محافظة السويس
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 - 25برايم أتو سيرفس  PRIME AUTO SERVICEشركة سبق قيدها برقم  147884قيدت فى
 2020-03-03برقم ايداع 10230وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :شقة رقم ( )1بالدور الرضي المرتفع – بالعقار رقم  275جنوب الكاديمية ( د ) ش مصطفي
كامل – التجمع الخامس
 - 26رويال ايديكيت إيجبت للتعليم  ROYAL EDUCATE EGYPTشركة سبق قيدها برقم 148479
قيدت فى  2020-03-16برقم ايداع 12232وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  -المدرسة الملكية الكندية  -قطعة رقم (  -) D2-SC-3الحي السكني  - R2العاصمة
الدارية  -القاهرة
 - 27مودرن كابيتال كونستركشن للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  150316قيدت فى
 2020-06-29برقم ايداع 19099وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل العنوان  135 :ن شارع الخزان  -حدائق الهرام
 - 28شارع الحمرا  hamra streetشركة سبق قيدها برقم  152908قيدت فى  2020-08-27برقم ايداع
27867وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بالقعار رقم 13
 شارع  /ثلجه الزهراء عمر بن الخطاب  -قسم /جسر السويس - 29اسكان دوت كوم  ISQAN DOT COMشركة سبق قيدها برقم  156137قيدت فى 2020-10-26
برقم ايداع 38854وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
الشقة رقم  52الكائنة بالدور الخامس بعد الرضى بالعقار رقم  7ش بن جبير  -البارون
 - 30زوسر للعمال التجارية  Zoserشركة سبق قيدها برقم  156704قيدت فى  2020-11-05برقم ايداع
40707وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم 4
بالدور الرضى  11عمارات خلف العبور
 - 31فينوستا للتجاره والصناعات الغذائيه VENUSTA FOR TRADING AND FOOD
 INDUSTRIESشركة سبق قيدها برقم  161300قيدت فى  2021-02-04برقم ايداع 5627وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  3 /شارع عناني -
المرج
 - 32مازوره ستايل
 Mazouraشركة سبق قيدها برقم  164253قيدت فى  2021-03-30برقم ايداع 15298وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع ش سراى الجزيرة مركب الباشا 1901
 - 33زونوكس هيلث كير للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  166242قيدت فى  2021-05-20برقم
ايداع 22272وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع منطقة
التسوق الكائنة بالفندق (المنتجع السياحي) شتايجنبرجر بيور ليف ستايل  -الغردقة
 - 34زونوكس هيلث كير للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  166242قيدت فى  2021-05-20برقم
ايداع 22272وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع المحل
رقم ( )B1-B83بمارينا سيتي  -بورت غالب  -مرسي علم  -محافظة البحر الحمر
 - 35فوري للتمويل متناهي الصغر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  166883قيدت فى  2021-06-02برقم
ايداع 24616وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع  :القطعة ()8
بلوك ( )2عمارات التجاريين
 - 36سنيوريتا للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  168597قيدت فى  2021-07-07برقم ايداع
31451وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع مشله  -كفر الزيات وتعيين
مدير الفرع  /اشرف محمد يوسف محمد يونس  -رقم قومى 27009101400718

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

Page 531 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 37مبادرة للصناعة وإدارة المشروعات
 )INITIATIVE FOR INDUSTRY AND PROJECTشركة
MANAGEMENT )IIPM
سبق قيدها برقم  169001قيدت فى  2021-07-14برقم ايداع 32841وفى تاريخ  2022-06-01تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  9شارع مصطفي حلمي  -الماظة  -القاهرة
 - 38هانج أوت للتوريدات  Hang outشركة سبق قيدها برقم  169324قيدت فى  2021-07-27برقم
ايداع 33824وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6ع –شارع سيد زكريا
خليل –النزهه-
 - 39تي اي ايه للحلول الهندسية  T.I.Aشركة سبق قيدها برقم  175215قيدت فى  2021-11-03برقم
ايداع 52135وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع شقه رقم
 3الدور الول بالعقار رقم  102شارع السكندراني  -محرم بك
 - 40تي اي ايه للحلول الهندسية  T.I.Aشركة سبق قيدها برقم  175215قيدت فى  2021-11-03برقم
ايداع 52135وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  :وحدة اداريه رقم - 67
الدور الرضي  -بالعقار رقم  - 2عمارات أول مايو  -طريق النصر  -مدينه نصر
 - 41جيه اند تي ليتنينج للشحن  J &T LIGHTNINGشركة سبق قيدها برقم  176973قيدت فى
 2021-11-30برقم ايداع 57773وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
افتتاح الفرع (محل تجاري )1بالدور الرضي التجاري قبلي و الكائن بالعقار رقم () بناحية كفر الجزار  -مركز
بنها  -الطريق السريع حوض العقر القصير  16زمام كفر الجزار
 - 42جيه اند تي ليتنينج للشحن  J &T LIGHTNINGشركة سبق قيدها برقم  176973قيدت فى
 2021-11-30برقم ايداع 57773وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية
افتتاح الفرع (المحل التجاري بالدور الرضي و المسحور) الكائن بشارع المام الشافعي من شارع سعد زغلول -
توريل الجديدة  -المنصورة ثان
 - 43جيه اند تي ليتنينج للشحن  J &T LIGHTNINGشركة سبق قيدها برقم  176973قيدت فى
 2021-11-30برقم ايداع 57773وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع (المحل التجاري) بالدور الرضي و الميزانين الكائن ب  3شارع ترعه المريوطية  -حي الطالبية
 - 44إيجى تاور العالميه للتجارة والستثمار شركة سبق قيدها برقم  177492قيدت فى  2021-12-09برقم
ايداع 59492وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان 15 :
شارع الفيشاوي  -ابراهيم بك  -شبرا الخيمة ثان
 - 45اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات  ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRYشركة سبق
قيدها برقم  188036قيدت فى  2018-01-18برقم ايداع 3010وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة  137شارع صلح الدين -تقسيم المباحث  -الهضبة الوسطي  -وبذلك يتم نقل القيد
لمكتب استثمار القاهرة لتعديل العنوان خارج المحافظة.
 - 46بروبرتى بلزا  Property Plazaشركة سبق قيدها برقم  188346قيدت فى  2019-10-29برقم
ايداع 5945وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم ( )1بالوحدة
رقم ( )D6بالدور الرضى بعد البدرومين – مبنى مشروع معادى جيت  34-رمزية – تقسيم شرق الشطر الثالث
من دجلة – مشروع اسكان نيركو – قسم المعادى
 - 47شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  2904قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع 34360وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33المقر الدارى /
شارع رمسيس برج معروف قسم الزبكية بالقاهرة
 - 48شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  2904قيدت فى  2001-06-21برقم
ايداع 500وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الى /
 33شارع رمسيس برج معروف قسم الزبكية
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 - 49شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  2904قيدت فى  2001-06-21برقم
ايداع 500وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المنطقة الصناعية بالقطعة
رقم  6/7بلوك رقم  - 12018مدينة العبور .
 - 50شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  2904قيدت فى  2001-06-21برقم
ايداع 500وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المنطقة الصناعية بالقطعة
رقم  6/7بلوك رقم  - 12018مدينة العبور .
 - 51شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  2904قيدت فى  2001-06-21برقم
ايداع 500وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة م
 - 52شركه الكمال للستيراد والتسويق شركة سبق قيدها برقم  5044قيدت فى  2000-04-18برقم ايداع
2004وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :العمارة رقم 4
بلوك  14المنطقة  - 11مدينة نصر
 - 53شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382قيدت فى  2007-01-31برقم ايداع
1634وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة كشك رقم ( )3الكائن بمول اللولو
هايبر ماركت  -التجمع الول
 - 54شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382قيدت فى  2007-01-31برقم ايداع
1634وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة رقم  1الكائن بالعقار رقم  35بندر
الواسطى شارع احمد عرابى  -محافظة بنى سويف
 - 55شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382قيدت فى  2007-01-31برقم ايداع
1634وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط محل تجارى رقم  2الكائن بالعقار
رقم  93شارع الجلء امام البنك الزراعى بجوار بنك مصر الجديد  -القوصية  -محافظة اسيوط
 - 56شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382قيدت فى  2007-01-31برقم ايداع
1634وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج محل تجارى رقم  1بالعقار رقم 1
شارع الشهداء تقاطع شارع هندسة الرى امام مركز شرطة جهينة  -مركز جهينة  -محافظة سوهاج
 - 57شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382قيدت فى  2007-01-31برقم ايداع
1634وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر محل تجارى رقم  27الكائن شارع
احمد عرابى بجوار شركة لوكيشين للسياحة  -مركز اسنا  -محافظة القصر
 - 58سييرا للهندسة والتصنيع  Sierra Engineering & manufacturingشركة سبق قيدها برقم
 32057قيدت فى  2008-05-04برقم ايداع 9195وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية تصويب عنوان الفرع ليصبح  /المنطقة الحادية عشر  -مسلسل رقم  - 1المنطقة الصناعية -
بساتين السماعيلية الزوامل  -بلبيس
 - 59الشركة العربية لخدمات وسائل النقل ش م م شركة سبق قيدها برقم  42407قيدت فى 2009-11-19
برقم ايداع 23735وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع جسر السويس
قسم السلم  -داخل محطه البنزين الفاروقيه  -تعيين السيد  /محمد صلح عطيه علي عمر برقم قومي :
 29605011610771مدير لفرع
 - 60وان سيزون ترافيل شركة سبق قيدها برقم  51374قيدت فى  2011-04-17برقم ايداع 6203وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل تجارى رقم  2الدور الرضى العقار رقم
 30ش لطفى حسونة ناصية ش عبد القوى شمس الدين
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 - 61بليند اند شاتر للتجارة و التوريدات (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  59935قيدت فى
 2012-08-09برقم ايداع 16558وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  /وحدة رقم  0-009الطابق الرضى  -كايرو فيستيفال سيتى مول  -التجمع
الخامس
 - 62المصريه للمقاولت و الصناعه ( ام بي جروب ) شركة سبق قيدها برقم  63617قيدت فى
 2013-01-23برقم ايداع 1867وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع العقار الكائن بالمنطقه الصناعية بأنشاص  -بناحية بساتين السماعيلية  -حوض خارج زمام  -مركز
بلبيس
 - 63هاردروك للمقاولت ش م م شركة سبق قيدها برقم  74906قيدت فى  2014-06-30برقم ايداع
15681وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عمارة رقم  17المستثمر الصغير
جنوب الحياء بجوار كمبوند بيتى
 - 64تحالف التنمية العمرانية  ( 5 +ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  83481قيدت فى  2015-05-27برقم
ايداع 15383وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -عقار
رقم  56الملتقى العربى
 - 65جنيسس فارما للدوية والكيماويات  GENESIS PHARMAشركة سبق قيدها برقم  89045قيدت
فى  2015-12-22برقم ايداع 37033وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
مدينة السادس من اكتوبر  -المنطقة السياحية السادسة  -بالعقار  - 170الشقة رقم  3بالدور الول ادارى  -تعيين/
اشرف مصطفى محمد عبد المجيد برقم قومى  27011210101377مدير للفرع
 - 66الجيزة المصرية للنقل و التوزيع شركة سبق قيدها برقم  92330قيدت فى  2016-04-05برقم ايداع
11403وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقتين رقمي  20 , 19بالدور
الثاني بالعقار رقم  40شارع طلعت حرب  -وسط البلد
 - 67السماعيليه لبيع الحلويات (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  93470قيدت فى  2016-05-12برقم
ايداع 15220وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح الفرع محل
رقم  - 2عقار رقم  149شارع  - 8حي البلج  -اول السماعيلية
 - 68شرق الدلتا للستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  109655قيدت فى  2017-09-14برقم
ايداع 33729وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 22 -
شارع ف  -35 /الشطر السابع  -زهراء المعادي  -المعادي  -القاهرة .
 - 69توتل ريتش للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  114513قيدت فى  2017-12-21برقم ايداع
51285وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع  -محطة وقود شل
اوت اكتوبر  -امام الصفوة مول
 - 70توتل ريتش للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  114513قيدت فى  2017-12-21برقم ايداع
51285وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع  -كرفان اسفل
كوبرى المنهل مع مصطفى النحاس بمساحة _ ( 2م فى 2.5م )
 - 71حامد جلل حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  115180قيدت فى  2018-01-03برقم ايداع
560وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  :مصنع  12بمنطقه
الشروق الصناعيه  -الخانكه
 - 72ديجيتال ورلد فريندس شركة سبق قيدها برقم  123937قيدت فى  2018-08-08برقم ايداع
33920وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -قطعة 6058
المجاورة السادسة  -المعراج
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 - 73ال يوسف للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  129365قيدت فى  2018-12-26برقم ايداع
55441وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع مدينة السادات
القطعه رقم  216243المنطقه الصناعية السادسة  -مدينة السادات
 - 74أمريكان فود أند درج أنك للصناعات الدوائية
 )AMERICAN FOOD AND DRUG INC )AFDINCشركة سبق قيدها برقم  135701قيدت فى
 2019-05-28برقم ايداع 22772وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان  :شقة بالدور الرضى رقم - 16بلوك  18057شارع قوت القلوب
 - 75بلو بيرد للتوزيع  BLUE BIRDشركة سبق قيدها برقم  139305قيدت فى  2019-09-08برقم
ايداع 36987وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  18شارع الوحدة الصحية
 الدور الثانى  -الزبدية  -اوسيم -تعيين /عماد فتحى مصطفى الشربينى مدير للفرع PROACTشركة سبق قيدها برقم  142488قيدت فى
 - 76برواكت لدارة المشروعات
 2019-11-18برقم ايداع 48659وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  26 -ش محمود بسيونى
 - 77هيلث لند للستثمار وإدارة المشروعات Healthland For Investment And Manging
 Projectsشركة سبق قيدها برقم  142719قيدت فى  2019-11-21برقم ايداع 49415وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شطب فرع الشركة
 :موقع ممارسة النشاط ( :قطعة رقم  161أ ) التجمع الثالث – المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين
السخنة – القاهرة الجديدة
 - 78هيلث لند للستثمار وإدارة المشروعات Healthland For Investment And Manging
 Projectsشركة سبق قيدها برقم  142719قيدت فى  2019-11-21برقم ايداع 49415وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شطب فرع الشركة  :فرع انتاجي  ( :قطعة رقم 161
ب ) التجمع الثالث – المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة – القاهرة الجديدة
 - 79واصل لخدمات نقل البضائع شركة سبق قيدها برقم  154199قيدت فى  2020-09-21برقم ايداع
32199وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح /
مكتب رقم  - 138مول توب  - 90شارع التسعين الجنوبى  -التجمع الول
 - 80الباخوم للعمارة الحيوية والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  159175قيدت فى
 2020-12-23برقم ايداع 49405وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
افتتاح الفرع شقه بالدور الول بالعقار ملك اشرف محمد شحاته  -شارع د /خالد شحاته  -الصفا  -الطوخ
 - 81ورلد وايد جوب للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج
 WORLD WIDE JOBSشركة سبق قيدها برقم  162317قيدت فى  2021-02-23برقم ايداع
9017وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -الحي الثاني شارع
نعمان جمعة محلية (  ) 2عمارة (  ) 6الدر الرضي شقة رقم (  ) 2مدينة العبور  -القليوبية .
 - 82الوادي للغذيه ـ  Valley Food Companyشركة سبق قيدها برقم  162322قيدت فى
 2021-02-23برقم ايداع 9021وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء
الفرع الكائن بالعنوان  :قطعة رقم  51منطقة ورش 300م  -اراضى المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية
العين السخنه  -التجمع الثالث
 - 83الوادي للغذيه ـ  Valley Food Companyشركة سبق قيدها برقم  162322قيدت فى
 2021-02-23برقم ايداع 9021وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :قطعة رقم  51منطقة ورش 300م  -اراضى المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين
السخنه  -التجمع الثالث
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 Zodiac Urban Developmentشركة سبق قيدها برقم
 - 84زودياك للتنمية العمرانية
 162996قيدت فى  2021-03-08برقم ايداع 11162وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  /مول تريفيوم رقم ( )LG-03بالدور الرضى  -التجمع الخامس
بالتسعين الشمالى
 - 85لمنزل للتسويق العقارى و التوريدات
 THE HOUSE FOR REAL ESTATE AND SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم 167630
قيدت فى  2021-06-17برقم ايداع 27630وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  19 :شارع عبد العزيز فهمى  -الدور الرابع بعد الرضى  -شقة  - 6النزهه
 - 86أبو ظبي للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  178012قيدت فى  2021-12-16برقم ايداع
61312وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  :محل رقم – IK23
مول مصر  -طريق الواحات مقابل مدينة النتاج العلمي –  6اكتوبر
 - 87أبو ظبي للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  178012قيدت فى  2021-12-16برقم ايداع
61312وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :محل رقم IK14
 مول سيتى سنتر  -الماظة - 88ماستر مايكرو  Master Microشركة سبق قيدها برقم  188030قيدت فى  2020-12-15برقم ايداع
6807وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب  h14بالوحدة رقم 201
بالطابق الثانى  -العقار  38حى الملتقى العربى  -شيراتون المطار .
 - 89بلوبيرد تكنولوجيز  Bluebird Technologiesشركة سبق قيدها برقم  189170قيدت فى
 2020-02-20برقم ايداع 1317وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
المركز الرئيسي للشركة فى  :مكتب رقم  -126الدور الثانى مشروع  – CENTRAL HUBالتجمع الول –
القاهرة الجديدة تم نقل من مكتب استثمار اكتوبر
 - 90شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729قيدت فى  1995-04-23برقم ايداع
5998وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى للشركة
ليصبح  /مبنى رقم  - 13c02مشروع كايروفيستيفال سيتى  -التجمع الخامس
 - 91مظلوم للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  295641قيدت فى  1996-05-23برقم ايداع
7621وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط فرع بجراج العقار والدور الرضى
والدور الول علوى  -العقار الكائن ناحية نزله عبد الله  -حوض الزاره الشرقى نمره  - 59قطعة رقم  10اول
اسيوط ( برج نايل بلزا ) وتعيين عبد الناصر احمد محمد الليثى مدير للفرع رقم قومى 26002292601833
 - 92مظلوم للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  295641قيدت فى  1996-05-23برقم ايداع
7621وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط فرع الدور البدروم الثانى  -العقار
الكائن ناحية نزله عبد الله  -حوض الزاره الشرقى نمره  - 59قطعة رقم  10اول اسيوط ( برج نايل بلزا )
وتعيين عبد الناصر احمد محمد الليثى مدير للفرع رقم قومى 26002292601833
 - 93مظلوم للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  295641قيدت فى  1996-05-23برقم ايداع
7621وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان 1/
شارع محمد تيمور  -سانت فاتيما مصر الجديدة
 - 94كلس برجان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم  1941قيدت فى
 2007-05-13برقم ايداع 8831وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -القطعتان رقم( 4لو - )4بلوكان  13027لو 13027المنطقة الصناعية الولى مدينة العبور
 - 95كلس برفان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم  1941قيدت فى
 2007-05-13برقم ايداع 8830وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -القطعتان رقم( 4لو - )4بلوكان  13027لو 13027المنطقة الصناعية الولى مدينة العبور
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 - 96كلس برجان لصناعه مستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم  1941قيدت فى 2019-04-17
برقم ايداع 18003وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
القطعتان رقم( 4لو - )4بلوكان  13027لو 13027المنطقة الصناعية الولى مدينة العبور
 - 97كلس برفان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم  1941قيدت فى
 2000-03-01برقم ايداع 179وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل
العنوان  -القطعتان رقم( 4لو - )4بلوكان  13027لو 13027المنطقة الصناعية الولى مدينة العبور
 - 98المتحده الدوليه للتجهيزات الطبيه ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  8630قيدت فى  2010-09-27برقم
ايداع 21021وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع ومحو قيدة
من السجل
 - 99فايند ويل للتسويق العقارى Find Wellشركة سبق قيدها برقم  57260قيدت فى  2015-03-05برقم
ايداع 6109وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 100عادل أحمد عبد الطيف عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم  119704قيدت فى 2018-04-05
برقم ايداع 16260وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  16شارع الرشيدي
 شيراتون المطار  -مصر الجديدة - 101بزان للنشاءات (Bazan Constructionش ذ م م) شركة سبق قيدها برقم  123783قيدت فى
 2018-08-05برقم ايداع 33364وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
عديل العنوان ليصبح  6-:ش احمد الزمر مدينه نصر القاهره
 - 102رابيد للنشاءات
 RAPID FOR CONSTRUCTIONشركة سبق قيدها برقم  161343قيدت فى  2021-02-07برقم
ايداع 5783وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  16 -شارع
شريف سامى  -المنطقة الثامنة -مدينة نصر
 - 103مصر للمسبوكات المحابس شركة سبق قيدها برقم  164212قيدت فى  2021-03-30برقم ايداع
15232وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية يكون المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط فى العنوان  -على الرشاح مباشرة  -امام شارع ابو السعود  -شارع مسبك خليل  -ابو زعبل -
الخانكة -
 - 104جي ال تي مصر للحلول اللكترونية  GLT EGYPTشركة سبق قيدها برقم  177610قيدت فى
 2021-12-12برقم ايداع 60010وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -المكتب رقم  - C242مبنى ترفيوم سكوير  -القطاع الثالث  -القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس
 - 105ريفر للتجارة اللكترونية وتكنولوجيا التجزئة
 Rvver for E-Commerce and Retail Technologiesشركة سبق قيدها برقم  178861قيدت
فى  2022-01-02برقم ايداع 9وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل
العنوان  -الدور الول قطعة  16مربع  - 1180الشيرتون
 - 106الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح الفرع صيدلية د /محمد حمادة
امام احمد الجديدة و الكائنة في اسيوط صدفا شارع اسيوط سوهاج محافظة اسيوط
 - 107الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح الفرع صيدلية د /صوفيا و
الكائنة في برج علي ابن ابي طالب شارع الجمهورية
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 - 108الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /محمود احمد
فرج و الكائنة في  43ن دائق الهرام
 - 109الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /نور احمد
علي و الكائنة في محل  2مول ميلنيت  -قرية النسايم  6 -اكتوبر
 - 110الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /ياسر و
مروة و الكائنة في  61شارع السودان  -الدقي
 - 111الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /طارق و
الكائنة في محل رقم  18سوق اطلس  -الحي المتميز المجاورة  - 3مدينة  6اكتوبر
 - 112الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /هاني
الششتاوي و الكائنة في محل رقم  14مول ساب الدور الرضي مجاورة  3ش  31الحي  - 13الشيخ زايد
 - 113الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /جورج ماهر
و الكائنة في  6شارع فوه  -العجوزة
 - 114الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية /الجيوشي و
الكائنة في  12شارع وادي النيل  -المهندسين
 - 115الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة صيدلية د /مروان و د /نهي و
الكائنة في  6اكتوبر
 - 116الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /محمود
العجرمي الجديدة و الكائنة في  17شارع الكعبيش  -الطوابق فيصل
 - 117الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /محمود
العجرمي و الكائنة في  14شارع ترعه الهرام  -الكعابيش  -فيصل
 - 118الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /عادل محمد
عبدا السلموني و الكائنة في  222ب  -حدائق الهرام
 - 119الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية  /ولء
عبدالعليم الجديدة و الكائنة في تقاطع اللبيني مع شارع عبد الحميد البطران ناصيه المريوطية  -الهرم
 - 120الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية  /ميادة
مصطفي علي عبد الرحمن و الكائنة في  37شارع سليمان اباظة  -المهندسين
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 - 121الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /حسام اباظة
و الكائنة غي محل رقم  3قطعه  - 1127الحي الرابع  -المجاورة الخامسة  -مدينة  6اكتوبر
 - 122الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية  /مروة محمد
مصطفي و الكائنة في  16شارع ابو الهول السياحي  -نزلة السمان  -الهرم
 - 123الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية  /علء الدين
الجيوشي الجديدة و الكائنة في  40شارع عبد المنعم رياض  -المهندسين
 - 124الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية د /محمد سلمة
و الكائنة في شارع نادي امبابه الرياضي  -ملحق مسجد الرحمن  -امبابة
 - 125الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع صيدلية  /محمد عبد
الرحيم و الكائنة في  132شارع البحر العظم بجوار بنك السكندرية
 - 126الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح الفرع صيدلية د /ياسر فاروق
عباد و الكائنة في شارع المحطة  -اسيوط
 - 127شركه دانا للداره الفندقيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  13958قيدت فى  2005-05-11برقم
ايداع 5195وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع فندق
الباتروس بالس ريزورت  -قطعه  C2المنتزه راس نصراني  -شرم الشيخ
 - 128شركه دانا للداره الفندقيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  13958قيدت فى  2005-05-11برقم
ايداع 5195وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع رويال
جراند شارم القطعه رقم  - 29هضبه ام السيد  -شرم الشيخ
 - 129شركه دانا للداره الفندقيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  13958قيدت فى  2005-05-11برقم
ايداع 5195وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع فندق
الباتروس شرم الشيخ  -هضبه ام السيد شرم الشيخ
 - 130اوطوتك انضستري شركة سبق قيدها برقم  14970قيدت فى  1990-07-19برقم ايداع 1896
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  -المصانع مدينة السادس من
اكتوبر المنطقه الصناعية الولي قطعه رقم 170
 - 131اوطوتك انضستري شركة سبق قيدها برقم  14970قيدت فى  1990-07-19برقم ايداع 1896
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع القاهرة  9 -ش ميريت باشا -
ميدان التحرير الدور الثاني شقه 7
 - 132البدوى للحاق المصريين للعمل بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  28425قيدت فى
 2007-11-14برقم ايداع 23364وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -شقة بالدور الثالث بالعقار رقم  - 172 /152شارع جسر السويس  -قسم الزيتون
 - 133سييرا للهندسة والتصنيع  Sierra Engineering & manufacturingشركة سبق قيدها برقم
 32057قيدت فى  2008-05-04برقم ايداع 9195وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية تصويب عنوان الفرع ليصبح  /المنطقه الحاديه عشر  -مسلسل رقم  - 1المنطقة الصناعيه -
بساتين السماعيليه  -الزوامل
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 - 134اونكس لتجارة الرخام والجرانيت اشرف على ابراهيم البكل وشريكه شركة سبق قيدها برقم 35423
قيدت فى  1998-12-27برقم ايداع 7105وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
سوهاج الغاء الفرع  -المحجر رق  7774تراخيص الحايوه
 - 135اونكس لتجارة الرخام والجرانيت اشرف على ابراهيم البكل وشريكه شركة سبق قيدها برقم 35423
قيدت فى  1998-12-27برقم ايداع 7105وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع شارع شق الثعبان  -بجوار مصنع عماد ابو غدية  -منطقه طره الصناعية  -المعادي
 - 136بى سيفتى لمعدات الطفاء ومهمات المن الصناعى ش م م شركة سبق قيدها برقم  38475قيدت فى
 2009-04-29برقم ايداع 8608وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح
افتتاح الفرع محلت ابناء فايز  -شارع العلمين الرئيسي  -قسم العلمين
 - 137شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود ش م م شركة سبق قيدها برقم  50730قيدت فى 2011-03-03
برقم ايداع 3696وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  11 -ش
الجباس
 - 138شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود ش م م شركة سبق قيدها برقم  50730قيدت فى 2011-03-03
برقم ايداع 3696وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
الوحدات رقم  m4, m5بمدينة الجلود  -الروبيكي -
 - 139شركة هارفست بريتيش كوليدج  Harvest British Collegeشركة سبق قيدها برقم 57548
قيدت فى  2012-03-29برقم ايداع 6984وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم  15شارع  - 79المعادي
 - 140شركة هارفست بريتيش كوليدج  Harvest British Collegeشركة سبق قيدها برقم 57548
قيدت فى  2012-03-29برقم ايداع 6984وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع العقار الكائن  35الحي الخامس  -المنطقه الرابعه عمارة  - 246التجمع الخامس
 - 141شركة هارفست بريتيش كوليدج  Harvest British Collegeشركة سبق قيدها برقم 57548
قيدت فى  2012-03-29برقم ايداع 6984وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية افتتاح الفرع العقار  6ش  79رشدي باشا  -الرمل  -السكندرية
 - 142شركة هارفست بريتيش كوليدج  Harvest British Collegeشركة سبق قيدها برقم 57548
قيدت فى  2012-03-29برقم ايداع 6984وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل الفرع الشقه البحرية  -الجههة الغربية الدور الثالث أ - 307مكتب الهرام
 - 143جست اس -بى ار( JUST.S.B.Rش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  61423قيدت فى
 2012-10-23برقم ايداع 22245وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية
افتتاح الفرع  49شارع جلء اول  -المحله  -المحلي الكبري
 - 144جست اس -بى ار( JUST.S.B.Rش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  61423قيدت فى
 2012-10-23برقم ايداع 22245وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع  2شارع مسجد ابو الخير  -فيصل
 - 145المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم  428الدور الثاني -
المعادي جراند مول
 - 146المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  B30بالمركز التجاري
جنينة مول  -مدينة نصر
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 - 147المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  B/37بالمركز التجاري
جنينة مول  -مدينة نصر
 - 148المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  A17الدور الرضي
مركز المعادي سيتي سنتر مدينة المعراج  -القطامية  -الطريق الدائري
 - 149المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الشقه رقم  3/2بالعمارة نموذج
 13المقامة علي قطعه رقم  10/5ش  216من تقسيم دجله المعادي
 - 150المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم  3/2بالعمارة نموذج 14
قطعه الرض رقم  13/5الشطر الرابع ش  216دجله  -المعادي
 - 151المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم ()14.13.12.11.10
بالمركز التجاري سيتي سنتر الكائن بالعنوان  3تقسيم النصر للسيارات شارع مكرم عبيد المنطقه السادسة  -مدينة
نصر
 - 152المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم  1الدور الرضي
بالعقار  8عمارات العبور شارع صلح سالم
 - 153المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل  2-1الدور الرضي بالعقار
رقم  9.8سابقا و حاليا  7.6عمارات العبور ش صلح سالم
 - 154زد كى تيكو شمال افريقيا للتجارة والصناعة ( Z K Teco North Africaش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  72981قيدت فى  2014-04-06برقم ايداع 8296وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  34ش لبنان وحدة رقم  302المهندسين الجيزة قسم العجوز
 FEMEX FOR IMPORTATIONشركة سبق قيدها برقم
 - 155فيمكس للستيراد
 80571قيدت فى  2015-02-26برقم ايداع 5271وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل الفرع الوحدة رقم  R1-14بالمبني رقم  9بالدور الرضي  -الول التجاري القطامية داون
تاون ناصيه شارع التسعين مركز المدينة القطعه  9التجمع الخامس
 - 156جلوبال براندز للحاق العمالة بالداخل (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  81348قيدت فى
 2015-03-25برقم ايداع 8531وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  79 /شارع  105المعادي
 - 157معمار مصر للنشاءات والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  99059قيدت فى  2016-11-17برقم
ايداع 35986وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /
الدور الول شقة  2بالعقار رقم  55ش عمر لطفى متفرع من ش احمد الزمر .
 - 158اوليف لند للتنمية الزراعية OLIVE LANDشركة سبق قيدها برقم  104096قيدت فى
 2017-04-02برقم ايداع 12013وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
افتتاح الفرع منقار المجابرة  -مركز و مدينة وادي النطرون
 - 159كورنر تو لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  104862قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
14846وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  209شارع شبرا -
قسم الساحل
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 - 160كورنر تو لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  104862قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
14846وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  501الدور الخامس
المرحله الولي  -المركز التجاري سيتي ستارز مدينة نصر
 - 161كورنر تو لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  104862قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
14846وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  1شارع عبد الوهاب
سليم من شارع مصر حلوان
 - 162البرامج المتكاملة للطفل  CIPPOشركة سبق قيدها برقم  126068قيدت فى  2018-10-10برقم
ايداع 42460وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/
الوحده رقم  G317بالدور الثالث بمبني اليوناني  11 -شارع يوسف الجندي  -باب اللوق  -التحرير
 - 163جراند اتش للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  126241قيدت فى  2018-10-16برقم ايداع
43143وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع فيل  203الحي
الول  -المنطقه السادسه  -التجمع الخامس
 - 164سى جرينز للزيوت و الحبوب شركة سبق قيدها برقم  129763قيدت فى  2019-01-06برقم ايداع
821وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم  3بالعقار  327ش زكى
مبارك نرجس  3التجمع الخامس
 - 165فلوريش للستثمار  Flourish Investmentشركة سبق قيدها برقم  131182قيدت فى
 2019-02-07برقم ايداع 6012وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -الدور الثالث فوق الرضى بالعقار رقم  - 231القطاع الثانى  -مركز المدينة  -التجمع الخامس
 - 166تام لدارة المرافق شركة سبق قيدها برقم  133144قيدت فى  2019-03-21برقم ايداع 13297
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  4 -د ش الجزيرة -
الزمالك  -القاهرة  -وبذلك يتم نقل القيد
 - 167تام لدارة المرافق شركة سبق قيدها برقم  133144قيدت فى  2019-03-21برقم ايداع 13297
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع  33 -هـ  2/تقسيم
 6999ش مجاويش الغردقه
 - 168دروبينا ستورز لتجاره الدوات المنزليه  Drobina storesشركة سبق قيدها برقم  151592قيدت
فى  2020-07-27برقم ايداع 23127وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  ( -منفذ بيع ) ش مكرم عبيد عقار  34بلوك  51المنطقة السادسة
 - 169التجاهات المتعدده المحدوده للستثمار الزراعى والحيوانى والعقارى ALATEGAHAT
 ALMTADEDA.COشركة سبق قيدها برقم  151671قيدت فى  2020-07-29برقم ايداع 23410
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  22 /شارع سليمان
عزمي  -عبد الحميد بدوي  -الدور الثامن
 - 170كريز للحلويات KREAZ DESSERTشركة سبق قيدها برقم  153510قيدت فى 2020-09-07
برقم ايداع 29510وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح فرع محل
بالعقار رقم  6بشارع ابو العلء المعري ناصيه شارع ابراهيم مغازي  -تقسيم  - 2قسم اول كفر السيخ
Al Maqdesi Company
For
 - 171المقدسى لدارة المطاعم و الغذية
 Restaurant &Cateringشركة سبق قيدها برقم  154572قيدت فى  2020-09-28برقم ايداع
33488وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -محل رقم ( ) 1
بالعقار رقم (  ) 3ش الهرام  -الهضبة العليا
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Al Maqdesi Company
For
 - 172المقدسى لدارة المطاعم و الغذية
 Restaurant &Cateringشركة سبق قيدها برقم  154572قيدت فى  2020-09-28برقم ايداع
33488وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع مطعم محل بالدور
الرضي بالناصيه اليمني رقم  1بالعقار رقم  7975س بالهضبه العليا  -بشارع  9بالمقطم
 - 173الفتح لقامة وادارة المطاعم والستشارات الدارية ذ.م.م خاضعة للقانون رقم  159لسنة  1981شركة
سبق قيدها برقم  160690قيدت فى  2021-01-24برقم ايداع 3655وفى تاريخ  2022-06-05تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم  15بلوك  2جمعيه امنحتب النزهه الجديدة -السلم
القاهرة
 - 174ذا بوتيك هوتيل  THE BOUTIQUE HOTELشركة سبق قيدها برقم  161016قيدت فى
 2021-02-01برقم ايداع 4613وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر
الحمر افتتاح الفرع فندق (مارينا برزدنت) داخل مشروع المارينا السياحية  -السقاله  -الغردقه
 - 175برو  -جام للمشروعات والتوريدات العمومية PRO - JAM FOR PROJECTS AND
 GENERAL SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم  162807قيدت فى  2021-03-04برقم ايداع
10617وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الوحدة 147
بالعقار رقم  7الكائن شارع وهدان  -مدينة نصر اول
 - 176كواليتى باك لصناعة الكرتون شركة سبق قيدها برقم  164315قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع
15525وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعة ارض رقم ( - )83المنطقة
الصناعية  -مجمع بولريس الزاملة  -تعيين يوسف يحي يوسف حسين ,عبدالحكيم فتحي عبدالحكيم احمد  -مديران
للفرع
 - 177أبو سريع عبد الحميد محمد متولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  167879قيدت فى 2021-06-23
برقم ايداع 28729وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة منطقة شق الثعبان -
شارع شق الثعبان الرئيسي  -محل رقم  19بجوار معرض بورسعيد للرخام  -طره  -تعيين /عبد الحميد عبد الحميد
محمد متولى مديرا للفرع
 - 178بي إل واي للتكنولوجيا  BLY for Technologyشركة سبق قيدها برقم  176665قيدت فى
 2021-11-25برقم ايداع 56765وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الدور الول بـ  28شارع عمان  -الدقي  -الجيزة وبذلك ينقل القيد الي مكتب استثمار اكتوبر
 - 179تعديل اسم الشركة ليصبح /الخدمات التقنية المتكاملة للستشارات الهندسية (شركة ذات مسئولية محدودة)
شركة سبق قيدها برقم  177041قيدت فى  2021-12-01برقم ايداع 57971وفى تاريخ 2022-06-05
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  /شقة  - 61عمارة  8أ عمارات الهيئة
العربية للتصنيع  -مكرم عبيد  -مدينة نصر اول
 - 180إم تى إف إم جروب للخدمات  MTFM GROUP FOR SERVICESشركة سبق قيدها برقم
 177316قيدت فى  2021-12-06برقم ايداع 58916وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  3 /شارع ابو داود الظاهري  -اشاره الوزير  -مبني ميديكال سنتر  3مكتب
410
 - 181ايه بى فوتوغرافى  AB Photographyشركة سبق قيدها برقم  177453قيدت فى 2021-12-08
برقم ايداع 59453وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز
الرئيسي بالعنوان  /الدور الثانى كابيتال مول قطعة  53خلف محكمة القاهرة الجديدة غرفة  - Aالتجمع الخامس
 - 182نكستب سيرفيسيز  Nextep Servicesشركة سبق قيدها برقم  178529قيدت فى 2021-12-27
برقم ايداع 63029وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :
الشقه رقم  20الدور الخامس بالعقار رقم  24شارع غرناطه – مصر الجديده – القاهره .
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 - 183ليزر روم للعيادات التخصصية شركة سبق قيدها برقم  179316قيدت فى  2022-01-10برقم ايداع
1516وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بالوحدة رقم  C6-E7الدور السادس
بمشروع اركان تاون علي القطعه رقم ( ) 32 - 31 - 29بمحور الكريز ووتر  -و تعيين السيد /فادي اشرف
مكرم رياض  -يحمل رقم قومي  28911012109774 :مدير للفرع
 - 184ليزر روم للعيادات التخصصية شركة سبق قيدها برقم  179316قيدت فى  2022-01-10برقم ايداع
1516وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم  1بالدور الول مول
الماظه افينيو  -بالسور الخارجي لقاعدة الماظه الجويه بجوار مستشفي مصر للطيران مصر الجديده و تعيين السيده
 /ميرنا عبد الملك بانوب اندراوس  -تحمل رقم قومي  29601030102501 :مديرا للفرع
 - 185تعديل اسم الشركه ليصبح /شومه للتجاره و الصناعة والتعمير شركة سبق قيدها برقم  180870قيدت
فى  2022-02-08برقم ايداع 7124وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر
الحمر الوحده رقم  - 155مجمع الصناعات الصغيره و المتوسطه
 - 186شركة مجموعة حجار لتجارة وصناعة الرخام شركة سبق قيدها برقم  182243قيدت فى
 2022-02-27برقم ايداع 12181وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :مكتب إداري رقم  - 104مول كومبوند بدر المصريه  -الحى الثالث  -المجاوره الخامسه  -مدينه
بدر  -القاهره .
 - 187الفراعنه للمفروشات والحراير شركة سبق قيدها برقم  182490قيدت فى  2022-03-02برقم ايداع
13310وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع ناحية كفر هلل
تنفصل عن الطريق المرصوف بركة السبع
 - 188البنا للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم  188348قيدت فى  2019-04-16برقم
ايداع 2273وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم  1الدور الول
نموذج ( )31قطعه رقم ( )122المجاوره الثانيه – مدينه الفسطاط الجديده
 - 189التواصل للداره  Link Managementش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  189312قيدت فى
 2015-11-30برقم ايداع 1741وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
المركز الرئيسى برج المهندسين-الدور الثالث-شقه رقم(-)2كورنيش النيل-وبذلك يتم نقل المقر الى استثمار القاهرة
 - 190الشركه الولى للخدمات الغذائية  -مصر  ) first food sservices egept LLCشركة سبق قيدها
برقم  21194قيدت فى  2006-11-16برقم ايداع 17520وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة محلت ارقام  4 ,5 ,6بالعقار رقم  100نموذج  19المقامة على قطعة الرض رقم  9من
المربع  528تقسيم مصر الجديدة  5 ,3شارع خفاجة رقم  5عوائد شارع شهاب الدين خفاجة  -تعيين /محمد هاشم
عبدالراضى برقم قومى  29211042102695مديرا للفرع
 - 191الشركه الولى للخدمات الغذائية  -مصر  ) first food sservices egept LLCشركة سبق قيدها
برقم  21194قيدت فى  2006-11-16برقم ايداع 17520وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم  335د الهضبة العليا  -المقطم  -تعيين  /يوسف سيد حماد برقم قومى
 29304140100275مديرا للفرع
 - 192الشركه الولى للخدمات الغذائية  -مصر  ) first food sservices egept LLCشركة سبق قيدها
برقم  21194قيدت فى  2006-11-16برقم ايداع 17520وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية  5شارع فوزى معاذ  -سموحة  -قسم سيدى جابر  -تعيين  /اهداء المعداوى
عبدالرحمن برقم قومى  29003131802992مديرا للفرع
 - 193قطونيل وفيجا شوبس شركة سبق قيدها برقم  23268قيدت فى  2007-03-14برقم ايداع 4794
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محطة وقود شل اوت  -منطقة الخمائل -
الشيخ زايد  -تعيين /محمد عيسى على عيسى برقم قومى  25603031302294مديرا للفرع
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 - 194الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  50876قيدت فى 2011-03-15
برقم ايداع 4371وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان/
محل تجارة بكامل مساحته بالدور الرضى بالعقار رقم  4شارع عز الدين عمر محطة اسباتى الهرم  -حى
العمرانية
 - 195الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  50876قيدت فى 2011-03-15
برقم ايداع 4371وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان /
كامل الدور الرضى للمبنى التجارى المقام على قطعتين رقم  15 - 14بمنطقة الخدمات -التجمع الول  -القاهرة
الجديدة
 - 196الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  50876قيدت فى 2013-06-13
برقم ايداع 13466وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع
 - 197الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  51124قيدت فى 2014-11-02
برقم ايداع 25980وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع
 - 198محمد السعيد السيد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53202قيدت فى  2011-07-28برقم
ايداع 14019وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قرية طحابوش -
بجوار مدرسه طحابوش البتدائية  -تعيين /محمد السعيد السيد منصور مديرا للفرع برقم قومى
26712011601373
 - 199محمد السعيد السيد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53202قيدت فى  2011-07-28برقم
ايداع 14019وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية حى الرمل ثان -
شارع جمال عبدالناصر  -الرابعه الناصرية -تعيين /محمد السعيد السيد منصور مديرا للفرع برقم قومى
26712011601373
 - 200محمد السعيد السيد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53202قيدت فى  2011-07-28برقم
ايداع 14019وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مركز الزقازيق -
النخاس  -عزبه سكران -تعيين  /عبدالحليم السعيد السيد منصور مديرا للفرع برقم قومى 26911071601634
 - 201محمد السعيد السيد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53202قيدت فى  2011-07-28برقم
ايداع 14019وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سمنود  -طريق سمنود
المنصورة مدخل قرية كفر حسان  -تعيين /محمد السعيد السيد منصور مديرا للفرع برقم قومى
26712011601373
 - 202محمد السعيد السيد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53202قيدت فى  2011-07-28برقم
ايداع 14019وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سمنود  -طريق المحلة
المنصورة الكيلو  - 9تعيين /محمد السعيد السيد منصور مديرا للفرع برقم قومى 26712011601373
 - 203محمد السعيد السيد منصور وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53202قيدت فى  2011-07-28برقم
ايداع 14019وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج اول طريق سوهاج نجع
حمادى الزراعى  -قريه الصلعا  -تعيين /محمد السعيد السيد منصور مديرا للفرع برقم قومى
26712011601373
 - 204محمد عامر محمد مصطفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  53994قيدت فى  2011-09-20برقم
ايداع 17517وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم  - 10الدور
الثانى بعد الرضى -عقار رقم - 13ش محمود بسيونى  -قسم قصر النيل  -وسط البلد -
 - 205اليزيه كلوب شركة سبق قيدها برقم  56198قيدت فى  2012-01-22برقم ايداع 1759وفى تاريخ
 2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان  -فندق صن اند سى السياحى
الكائن فى طريق شيراتون القديم
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 - 206السفير وهاللو شركة سبق قيدها برقم  64821قيدت فى  2013-03-13برقم ايداع 5713وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  49شارع شبرا  -محل رقم  8و
يحمل  2امام شعبان
 - 207السفير وهاللو شركة سبق قيدها برقم  64821قيدت فى  2013-03-13برقم ايداع 5713وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  49شارع شبرا محل رقم  7و
يحمل  2امام شعبان
 - 208اي كير بروداكتس لمستحضرات التجميل والمنظفات  ICARE PRODUCTSشركة سبق قيدها برقم
 64955قيدت فى  2013-03-19برقم ايداع 6214وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية تعديل العنوان  -مصنع رقم  14و 13توسعات ال  80فدان منطقه بلبيس الصناعيه بطريق بلبيس
العاشر من رمضان محافظه الشرقيه  .وبذلك ينقل القيد
 - 209ساره عبدالباسط محمد محمد وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم  65469قيدت فى 2013-04-10
برقم ايداع 8116وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
القطعة الكائنة بدون رقم سابقا وحاليا رقم  - V / 13بمنطقة شق الثعبان  -حى طرة
 - 210زد كى تيكو شمال افريقيا للتجارة والصناعة ( Z K Teco North Africaش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  72981قيدت فى  2014-04-06برقم ايداع 8296وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  56شارع شهاب وحدة رقم  - 4المهندسين العجوزة
 - 211هايفز للنشاءات  Hive‘s constructionzشركة سبق قيدها برقم  73861قيدت فى
 2014-05-15برقم ايداع 11673وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :الشقة رقم  11بالدور الخامس الكائنة بالعقار  3072شارع ابو الوفاء  -المعراج العلوى  -البساتين
 - 212وليد محمد صفي الدين مازن شوقي وشريكته { مازن للمنشات المعدنيه } شركة سبق قيدها برقم
 76118قيدت فى  1996-12-02برقم ايداع 6678وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة الغاء الفرع  -الكائن في  5طريق النصر
 - 213وليد محمد صفي الدين مازن شوقي وشريكته { مازن للمنشات المعدنيه } شركة سبق قيدها برقم
 76118قيدت فى  1996-12-02برقم ايداع 6678وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية تعديل العنوان  -القطعة رقم  9بلوك  - 27004المنطقة الصناعية ب  .ج
 - 214وليد محمد صفي الدين مازن شوقي وشريكته { مازن للمنشات المعدنيه } شركة سبق قيدها برقم
 76118قيدت فى  1996-12-02برقم ايداع 6678وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في  5طريق النصر  -مدينة نصر
 - 215اجرو تريد للستيراد و التصدير (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  83718قيدت فى 2015-06-04
برقم ايداع 16298وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العقار رقم 20
شارع محمود المليجى  -الحى التاسع  -العبور  -تعيين  /عمرو السيد مهدى محمد البدوى برقم قومى
 27808070100672مديرا للفرع
 - 216جورج حبيب بيروتى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  95922قيدت فى  2016-08-08برقم ايداع
24389وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل المركز الرئيسي بالعنوان /
الدور الول والثانى علوى بالقطعة رقم  6بلوك  - 20021المنطقة الصناعية المتداد الغربى  -العبور
 - 217معامل سمير شاكر للتحاليل الطبية شركة سبق قيدها برقم  98894قيدت فى  2016-11-14برقم
ايداع 35440وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 28 -
شارع عثمان بن عفان  -ميدان السماعيلية  -مصر الجديدة  -شقة رقم  – 705القاهره
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 - 218اكام الراجحي للتطوير العقاري والسياحي  Akam AlRajhi developmentشركة سبق قيدها برقم
 100872قيدت فى  2017-01-10برقم ايداع 1162وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  :الوحدة الدارية رقم  A 5الكائن بالدور الخامس مبنى (ايكون) الكائن بالقطعة
رقم (  ) 18بشارع التسعين الجنوبى
 - 219صن رايز اللمانية لصناعة الدوات المنزلية شركة سبق قيدها برقم  106227قيدت فى
 2017-05-30برقم ايداع 19680وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل
الفرع القطعه رقم (  10:7و  )39:44بالقطاع الصناعي الرابع الخلية  2بلوك ج بالمنطقه الصناعية شرق النيل -
المطاهرة
 - 220كى تى كى لصناعة الملبس  KTKشركة سبق قيدها برقم  107656قيدت فى  2017-07-19برقم
ايداع 25481وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع الكائن في
قطعه رقم  8بلوك  13001المنطقه الصناعية الولي  -العبور
 - 221فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  110331قيدت فى 2017-10-03
برقم ايداع 36523وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل
رقم  1بالعقار رقم  98شارع خلوصي  -قسم الساحل  -شبرا
 - 222فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  110331قيدت فى 2017-10-03
برقم ايداع 36523وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل
رقم  2بالدور الرضي  -بالعقار رقم  - 12شارع بطرس غالي  -مصر الجديدة
 - 223فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  110331قيدت فى 2017-10-03
برقم ايداع 36523وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل
رقم  1بالعقار رقم ( 94أ) شارع خلوصي  -قسم الساحل  -شبرا
 - 224فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  110331قيدت فى 2017-10-03
برقم ايداع 36523وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل
رقم  1مكرر  -الدور الرضي  -بالعقار رقم  - 1شارع ابراهيم اللقاني  -مصر الجديدة
 - 225فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  110331قيدت فى 2017-10-03
برقم ايداع 36523وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل
رقم  9بالعقار رقم  - 13شارع نصوح  -سليم الول  -قسم الزيتون
 - 226الشنب لمواد البناء شركة سبق قيدها برقم  114854قيدت فى  2017-12-27برقم ايداع 53446
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  323 :ش واصف
غالى  -قسم اول القاهرة الجديدة
 - 227الشنب لمواد البناء شركة سبق قيدها برقم  114854قيدت فى  2017-12-27برقم ايداع 53446
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدور الرضي بالعقار رقم 7
الحي الثاني المنطقة  - 2التجمع الخامس
 - 228شركة الشنب لمواد البناء شركة سبق قيدها برقم  114854قيدت فى  2018-04-24برقم ايداع
18887وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  323 :ش واصف
غالى  -قسم اول القاهرة الجديدة
 - 229ايفون كوزمتكس ايجيبت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  119881قيدت فى  2018-04-11برقم
ايداع 17010وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :الدور
الثانى فى المبنى رقم  S1-Aالداون تاون  -شارع التسعين الجنوبى  -التجمع الخامس
 - 230تيابكو للتوريدات والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  149595قيدت فى  2020-06-10برقم ايداع
16748وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -فيل رقم 193
البنفسج  12فيلت  -التجمع الول
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 - 231يونيفاد لتكنولوجيا المعلومات  UNIVADشركة سبق قيدها برقم  155778قيدت فى 2020-10-20
برقم ايداع 37598وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
 217غرب اربيل  -التجمع الخامس
 - 232كايرو تك للتدريب شركة سبق قيدها برقم  158313قيدت فى  2020-12-09برقم ايداع 46561
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  38 / 6 -قصر المنتزة
الشطر السابع  -زهراء المعادى  -متفرع من ميدان بيتشو
 - 233السدرة للدعاية والعلن  El Sedra Mediaشركة سبق قيدها برقم  160427قيدت فى
 2021-01-19برقم ايداع 2767وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -ش  9فيل  12بلوك  2التجاريين  -الدور الخامس  -شقة 6
 - 234اوبروتونيتي للتجارة  OPPORTUNITYشركة سبق قيدها برقم  162974قيدت فى
 2021-03-08برقم ايداع 11074وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية
افتتاح الفرع (المحليين التجاريين) ارقام (9و )10الكائن بالدور الرضي بالعقار  24بشارع  23يوليو العمومي (
شارع البحر) و لهما بابان و يقعا يمين العمارة رقم  1قسم ثان المحلة
 - 235كوادرو للتسويق العقارى  Quadro For Real Estate Marketingشركة سبق قيدها برقم
 163220قيدت فى  2021-03-11برقم ايداع 11830وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -محور نجيب محفوظ بالعقار رقم  - 22هـ مجاورة  17 -الدور الرضى التجمع
الول
 - 236جرمانيا تك Germania Tekشركة سبق قيدها برقم  167493قيدت فى  2021-06-16برقم ايداع
27313وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة :شقه بالدور الول -العقار رقم
( )10مربع  - 1163قسم النزهه  -القاهره
 - 237اوفردوز كوفي للمطاعم والكافيهات  Overdose Coffeeشركة سبق قيدها برقم  174304قيدت
فى  2021-10-19برقم ايداع 49304وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع (مطعم ريشانار) الكائن في محل رقم  60بالدور الرضي  -السوق الشرقي  -مدينة الرحاب
 - 238الكوتك للصناعات الهندسية  ALCOTECHشركة سبق قيدها برقم  177713قيدت فى
 2021-12-13برقم ايداع 60223وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف
قطعة ارض رقم ( )185-5بمنطقة الصناعات المتوسطة  -بمدينةبنى سويف الجديدة  -تعيين /احمد رضا حسن
هندى مديرا للفرع
 - 239اركوتك ايجيبت لصناعة التندات  Archotek Egyptشركة سبق قيدها برقم  178762قيدت فى
 2021-12-30برقم ايداع 64002وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
مصنع لصناعة التندات بالعقار رقم 3أ  -بلوك  - 27004المنطقة الصناعية ب  -ج  -العبور  -تعيين /حسان
محمد اكتع مديرا للفرع
 - 240رودولف سليمان الحداد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  180414قيدت فى  2022-01-26برقم
ايداع 5140وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :العقار رقم
 – 64منطقه البنفسج  -11التجمع الول -القاهره الجديده  -القاهره
 - 241فيدز ايجيبت لدارة المطاعم  Feeds Egyptشركة سبق قيدها برقم  181430قيدت فى
 2022-02-17برقم ايداع 9960وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل
رقم ( )13بالدور الرضى بمنطقة البوكس بارك بمول وان جولدن سكوير  -بمشروع نادى رويال (كود - )23
نادى القاهرة الجديدة  -المتداد الشرقى للمستثمرين
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 - 242أورانج كلوب للستثمار الرياضى  Orange clubشركة سبق قيدها برقم  182991قيدت فى
 2022-03-10برقم ايداع 15423وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
قطعه رقم  2925بحوض ( )2و مساحتها باجمالي  2فدان و  2100متر مربع بشارع النزهه امام كمبوند
الياسمين  -الشيخ زايد
 - 243توضيح الكيان القانوني للشركة كالتي  :شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون رقم  8لسنة
 1997ولئحته التنفيذية شركة سبق قيدها برقم  3837قيدت فى  2001-06-20برقم ايداع 686وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  :الوحده رقم  19بمجمع الشمس الصناعي علي
القطعه رقم  -162المنطقه الصناعيه الثالثة
 - 244ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربية (ارت لين) شركة سبق قيدها برقم  6307قيدت فى
 2000-12-14برقم ايداع 6862وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل
الفرع وحدات رقمي  - 6.5الكائنة بسور نادي الزمالك -بالممر التجاري الخاص بنادي الزمالك اسفل مدرجات
الدرجة الثالثة
 - 245ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربية (ارت لين) شركة سبق قيدها برقم  6307قيدت فى
 2000-12-14برقم ايداع 6862وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
تعديل الفرع المنطقه الصناعية  A1شارع طابا قطعه  - 3/7العاشر من رمضان
 - 246ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربية (ارت لين) شركة سبق قيدها برقم  6307قيدت فى
 2000-12-14برقم ايداع 6862وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل
فرع جديد للشركة بالعنوان الوحدة  B113Aبالمبنى رقم  18الكائن بالمركز التجارى المعروف ( ديزانيوبليس )
الواقع بالكيلو  38طريق القاهرة السكندرية الصحراوى  -السادس من اكتوبر
 - 247رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2010-08-08برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم الغاء الفرع

17773

 - 248رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان  21 /شارع نادى
الصيد بالدقى
 - 249رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 2 /شارع شريف
 - 250رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  53 /شارع نوبار
شقه رقم  3الدور الول محافظه القاهره
 - 251رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان /عماره رقم 3153
المجاورة الثالثه مدينة المعراج -المعادى
 - 252رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم (  ) 5بالدور الخامس فوق
الرضى والبدروم بالعقار رقم ( )183شارع  26يوليو  -الزمالك  -قصر النيل  -تعيين /راندا احمد فوزى محمد
فهمى مديرا للفرع برقم قومى 27910260101607
 - 253رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الشقة الكائنة بالدور الثانى علوى بالعقار
رقم (  ) 70شارع الجمهورية تعيين /شريف محمد سعيد عيد مديرا للفرع برقم قومى 28207182500673
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 - 254رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شقة رقم (  ) 14بالدور الثالث علوى من
الناصية القبلية الشرقية بالعقار رقم (  ) 30شارع النيل الحرية ابراج الدكتور  /عز الدولة جابر قسم اول سوهاج -
تعيين /شريف محمد سعيد عيد مديرا للفرع برقم قومى 28207182500673
 - 255رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الوحدة الكائنة بالدور الرابع ( الخامس
العددى ) بالعقار رقم (  ) 54شارع بن خصيب ناصية محمد بك شاهين  -بندر المنيا  -تعيين  /انطونيوس فاروق
حبيب جرجس مديرا للفرع برقم قومى 28002262400059
 - 256رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط المكتب الدارى رقم (  ) 22بالقطعة رقم (
 ) 11بلوك رقم (  ) 1التابعة لجهاز دمياط الجديدة  -تعيين /فهمى محمد فهمى فهيم مديرا للفرع برقم قومى
28404220300039
 - 257رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان /شارع قصر النيل -
قسم عابدين  -القاهرة  -شقة رقم 16
 - 258رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2019-06-02برقم ايداع
1710126وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع
 - 259ار  -اتش اي  -للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  12985قيدت فى  2005-03-24برقم
ايداع 2611وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  9 :شارع
دسوق – مصر الجديدة
 - 260المركز التجاري الدولي للستيراد والتوكيلت (كيان) شركة سبق قيدها برقم  15562قيدت فى
 2005-07-13برقم ايداع 9765وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مول
كايرو فيستيفال الدور الرضى التجمع الخامس
 - 261رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  31822قيدت فى  2010-08-08برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع
 - 262رويال للتامين شركة سبق قيدها برقم  31822قيدت فى  2010-08-08برقم ايداع
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع

17774

17773وفى

 - 263رويال للتأمين ش م م شركة سبق قيدها برقم  31822قيدت فى  2019-03-07برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم الغاء الفرع

10967

 - 264ار اتش اى للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  32985قيدت فى  2014-04-17برقم ايداع
9447وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  9 -ش دسوق
N- A- W PHARMACIES
 - 265إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -العقار رقم  34ش الدكتور  /محمد كامل
حسين  -النزهه  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 266إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدلية البلسم  50 -ش عمارع بن ياسر
امام سور الكليه الحربيه
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N- A- W PHARMACIES
 - 267إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه بالعنوان قطعه رقم  3بلوك 19
 المنطقه السادسه -مكرم عبيد -مدينه نصر  -القاهرهN- A- W PHARMACIES
 - 268إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -
صيدليه بالعنوان محل رقم  1عماره  71اسكان الشباب الشمالي  -التجمع الول  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 269إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه عماره رقم  1شركه التعمير
والمساكن الشعبيه محل رقم 35بمنطقه شيراتون هليوبوليس -مصر الجديده -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 270إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -الكائنه  184شارع شبرا  -الساحل -
شبرا
N- A- W PHARMACIES
 - 271إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه في شارع  15مايو -امام
حى شبرا الخيمه .
N- A- W PHARMACIES
 - 272إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه القطعه  4ب تقسيم
اسماء فهمى  -النزهه  -ارض الجولف  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 273إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه العقار رقم  11ش ذاكر
حسين  -الحى السابع  -مدينه نصر  -القاهره.
N- A- W PHARMACIES
 - 274إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه التوفيق الكائنه بالعقار رقم 105
ش الطيران _ عمارات التوفيق  -مدينه نصر  -القاهره -
N- A- W PHARMACIES
 - 275إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه  5ش حسن المامون -
منطقه الساديه  -مدينه نصر  -القاهره .
N- A- W PHARMACIES
 - 276إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه ( د  /اسماء الديب ) الدور
الرضى  -العقار رقم  97ش عبد العزيز فهمى  -سانت فاتيما  -النزهه  -مصر الجديده  -القاهره
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N- A- W PHARMACIES
 - 277إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -الصيدليه الكائنه بالعقار رقم  24شارع
مراد الشريعى  -النزهه  -القاهره.
N- A- W PHARMACIES
 - 278إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه لويس والكائنه بالمحل رقم 1
اسفل العقار رقم  24تنظيم شارع عمر بن الخطاب  -قطعه رقم  1مربع  - 79مصر الجديده  -القاهره .
N- A- W PHARMACIES
 - 279إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -الصيدليه الكائنه بالعقار رقم  336ط -
حدائق الهرام  -الهرم  -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 280إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه بالعقار رقم 161منطقه الكوم
الخضر  -شارع الملك فيصل  -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 281إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه عماره منه ا  29ش سمير عبد
الرءوف  -المنطقه الثامنه  -مدينه نصر  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 282إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدله الكائنه العقار  112أ ش سليم
الول  -حلميه الزيتون  -القاهره.
N- A- W PHARMACIES
 - 283إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه العقار رقم  / 21أ
عمارات الفردوس  -الدور الرضى  -خالف النادى الهلى  -مدينه نصر  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 284إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه بالعنوان رقم  11قطعه رقم 11
بلوك  46ش احمد حسن متفرع من شارع مصطفي النحاس  -المنطقه التاسعه -شرق مدينه نصر  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 285إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه بالعقار رقم  2محل ب
من الميثاق مشروع القوات المسلحه -زهراء مدينه نصر  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 286إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه  4ميدان الظاهر  -امام
مسجد بيبرس  -الظاهر  -القاهره
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N- A- W PHARMACIES
 - 287إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه بالعقار رقم 10بلوك 26
قطعه  28ش محمد متولى الشعراوى  -المنطقه العاشره  -مدينه نصر  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 288إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه  1/8نموذج  - 4الشطر
الثانى  -المعادى  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 289إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه فى  1شارع احمد ابو
الفتوح  -من اللبينى  -خلف فندق سياج  -الهرم  -الجيزه -
N- A- W PHARMACIES
 - 290إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه العقار رقم  - 12شارع
المريوطيه  -بجوار مسجد الفجر  -طريق اندريا  -من فيصل  -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 291إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -
صيدليه د  /محمد كامل الكائنه  14شارع ابو المعاطى  -مدينه لعلم -العجوزه-الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 292إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -
صيدليه الكائنه  75ش مصدق  -الدقى  -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 293إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه بالعقار رقم  118شارع
النيل  -قسم الدقى  -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 294إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه  90ش طومانباى -
الزيتون  -القاهره.
N- A- W PHARMACIES
 - 295إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -
صيدليه  317ش الملك فيصل  -محطه حسن محمد  -فيصل  -جيزة.
N- A- W PHARMACIES
 - 296إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه محل رقم  32بلوك 4
الدور الرضى  -عمارات السكان والتعمير  -المحور المركزى  6 -اكتوبر
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N- A- W PHARMACIES
 - 297إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه  142س بوابه 3
منقرع  -حدائق الهرام  -هرم  -جيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 298إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه د الكائنه قطعه رقم  5منطقه ح -
تعمير صحراء الهرام  -الهرم  -الجيزه .
N- A- W PHARMACIES
 - 299إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه  /الكائنه  47شارع كعبيش -
الطوابق  -فيصل  -هرم  -جيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 300إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -
صيدليه الكائنه محل رقم ( )3قطعه (  )1127الحى الرابع-المجاوره الخامسه  -اكتوبر
N- A- W PHARMACIES
 - 301إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه  19شارع جوده شلبى -
امتداد محور  26يوليو  -ميت عقبه  -قسم العجوزه  -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 302إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -الصيدليه الكائنه في  54شارع احمد
عرابي -ناصيه محمود عزمي  -قسم العجوزه -
N- A- W PHARMACIES
 - 303إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه كائنه في  21السكان المتوسط -
منطقه السلوم -مدينه الشيخ زايد  6-اكتوبر -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 304إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه محل رقم  8عماره رقم
 - 15الحى الرابع  -التجمع الخامس القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 305إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -فرع  3شارع العاشرمن رمضان -خلف
ابراج العاشر من رمضان تقسيم البستان -الساحل  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 306إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع  -الصيدليه الكائنه  8ش الخزف والصينى
 -مسطرد  -شبرا الخيمه  -القليوبيه
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N- A- W PHARMACIES
 - 307إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنة في  13 /منطقة خ أ  -حي
-17بيفرلي هيلز  -الشيخ زايد
N- A- W PHARMACIES
 - 308إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -صيدليه رقم  2شارع لوسكا  -ناصيه
ابراهيم نوار  -مدينه نصر  -القاهره.
N- A- W PHARMACIES
 - 309إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  25 -ب ش عمر لطفى -ق  - 2بلوك 30
منطقه  8م نصر اول  -القاهره.
N- A- W PHARMACIES
 - 310إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -بالعقار رقم  4مربع  914مكرر  -شارع
محمد بيومي -ارض الجولف -مدينه نصر  -القاهره
N- A- W PHARMACIES
 - 311إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  -صيدليه الكائنه شارع القوميه العربيه -
المنشيه الجديده  -وراق العرب  -الجيزه
N- A- W PHARMACIES
 - 312إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات (ش.م.م)
 MANGMENTشركة سبق قيدها برقم  80851قيدت فى  2015-03-09برقم ايداع 6521وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -الصيدليه الكائنه  55شارع الظاهر -
القاهره
 - 313الشرق الوسط للستثمار فى شراء و تنميه العقارات ( MIDDLE EAST FOR INVESTMENT
 IN REAL ESTATE ACQUISITION AND DEVELOPMENT) MIRADشركة سبق قيدها
برقم  82201قيدت فى  2015-04-23برقم ايداع 16670وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مكتب رقم  3بالوحدة رقم  D6بالدور الرضى بعد البدرومين مبنى
مشروع معادى جيت –  34رمزية – تقسيم شرق الشطر الثالث من دجلة مشروع نيركو قسم المعادى
 - 314أر أى زد جروب للتجارة  RIZ group for Tradingشركة سبق قيدها برقم  82968قيدت فى
 2015-05-19برقم ايداع 14254وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
افتتاح الفرع المحل رقم  2بالدور الرضي و المحل بالدور الول علوي (الثاني) رقم  2و البدروم و متصلين بسلم
داخلي من الدور الرضي و ذلك بالعقار رقم  22أ تنظيم سابقا  21تنظيم حاليا  133تقسيم الحقوقيين
 - 315أر أى زد جروب للتجارة  RIZ group for Tradingشركة سبق قيدها برقم  82968قيدت فى
 2015-05-19برقم ايداع 14254وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
افتتاح الفرع الكائن بالمحلت التي تقع بالدور الرضي و دور الميزان و الدور الثاني بالعقار رقم  81شارع 15
مايو  -شبرا الخيمة
 - 316بلنتفورم للصناعات الغذائيه  PLANTFORM AGRIBUSINESSشركة سبق قيدها برقم
 91785قيدت فى  2016-03-17برقم ايداع 9104وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة بنى سويف تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  /المصنع الكائن بالقطعة  79الى  100بالمنطقة الصناعية
بكوم ابو راضى  -الوسطى
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 - 317بلنتفورم للصناعات الغذائيه  PLANTFORM AGRIBUSINESSشركة سبق قيدها برقم
 91785قيدت فى  2016-03-17برقم ايداع 9104وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الفيوم الغاء الفرع الكائن فى  3 /عنابر ارض جمعية  25يناير لضباط الشرطة بجوار المنطقة الصناعية -
كوم ابو راضى  -الفيوم
 - 318بلنتفورم للصناعات الغذائيه  PLANTFORM AGRIBUSINESSشركة سبق قيدها برقم
 91785قيدت فى  2016-03-17برقم ايداع 9104وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة بنى سويف الغاء الفرع الكائن فى  /المصنع الكائن بالقطعة  79الى  100بالمنطقة الصناعية بكوم ابو
راضى  -الوسطى
 - 319مصطفى محمود احمد احمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم  101587قيدت فى  2017-01-30برقم
ايداع 3704وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل الفرع  -قطعه رقم
 599المنطقه الصناعية  -التجمع الثالث  -الثاهرة الجديدة
 - 320بلزا إن هوتيل لدارة الفنادق  PLAZA INNشركة سبق قيدها برقم  101948قيدت فى
 2017-02-08برقم ايداع 4947وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -عقار رقم  - 1ميدان طلعت حرب  -قسم قصر النيل
 - 321ايكون الدولية للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات (ايكون فارما)
شركة سبق قيدها برقم  105586قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع 17376وفى تاريخ 2022-06-07
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل الفرع قطعه الرض الصناعية رقم  246المنطقه الصناعية - A5
مدينة العاشر من رمضان
 - 322فيوتشر نيوز شركة سبق قيدها برقم  108610قيدت فى  2017-08-13برقم ايداع 28913وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  N12 -الكائن بالطابق الرابع
من العقار رقم  86بشارع عباس العقاد – مدينة نصر اول – القاهرة
 - 323ماكس برنر للمقاولت والتوريدات العمومية  Max Brenerشركة سبق قيدها برقم  125781قيدت
فى  2018-10-02برقم ايداع 41364وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  15 -شارع الحرية  -الدور الثانى شقة  - 4الزيتون
 - 324توضيح اسم الشركة  .عبد العزيز عبد الفتاح دباغ وشريكية شركة سبق قيدها برقم  128339قيدت فى
 2018-12-04برقم ايداع 51476وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان  -العنبر رقم  1بمبنى  Aبالدور الثانى المطل على نافورة امون من المصنع القائم على قطعة
الرض رقم  1بلوك  - 13024المنطقة الصناعية الولى
 - 325تاير زون ايجيبت للطارات شركة سبق قيدها برقم  131892قيدت فى  2019-02-25برقم ايداع
8888وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن في محل حي
الثاني  -سنتر نعمه  -المحور المركزي  6 -اكتوبر
 - 326افريقيا للصناعات النسيجيه شركة سبق قيدها برقم  134110قيدت فى  2019-04-11برقم ايداع
16754وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان  5 :ش ابراهيم
الدسوقى  -الدور الثانى  -المحلة الكبرى
 - 327ايمان عبد العظيم وشركائها شركة سبق قيدها برقم  135398قيدت فى  2019-05-20برقم ايداع
21679وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان /
غرفة بالشقة رقم  46الدور الرابع بالعقار رقم  18شارع زهرة المدائن ( ارض المثلث سابقا )  -النزهة الجديدة
 - 328بروفيشنالز للستثمار والتنمية شركة سبق قيدها برقم  135561قيدت فى  2019-05-23برقم ايداع
22348وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  22 -عمارات
العبور ـ صلح سالم ـ مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة .
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 - 329الجوهرة للصناعات النشائية والستثمار شركة سبق قيدها برقم  138472قيدت فى 2019-08-15
برقم ايداع 33657وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع
بلوك  9منطقه  - 9برج العرب
 - 330جورميه ايجيبت دوت كوم للغذية  Gourmet Egypt .Com Foodsشركة سبق قيدها برقم
 139290قيدت فى  2019-09-05برقم ايداع 36943وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة مطروح افتتاح الفرع قرية هاسيندا الساحل الشمالي الكيلو  149طريق اسكندرية مطروح الصحراوي
 - 331جورميه ايجيبت دوت كوم للغذية  Gourmet Egypt .Com Foodsشركة سبق قيدها برقم
 139290قيدت فى  2019-09-05برقم ايداع 36943وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية افتتاح الفرع الوحدة رقم ( )B110بالمركز التجاري بيزنيا  -محرم بك
 - 332جورميه ايجيبت دوت كوم للغذية  Gourmet Egypt .Com Foodsشركة سبق قيدها برقم
 139290قيدت فى  2019-09-05برقم ايداع 36943وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة مطروح افتتاح الفرع المحل التجاري رقم  12بالدور الرضي  -المول التجاري THE GATE WAY
 منتجع ستيل سيدي عبدالرحمن  -الساحل الشمالي - 333أوباك للتصميمات والتطوير  Obak for design and developmentشركة سبق قيدها برقم
 140637قيدت فى  2019-10-08برقم ايداع 41994وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة مكتب بالعقار رقم  24شارع مصطفى رياض
 - 334شركه الوكاله الدوليه للصلب ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  140762قيدت فى 2019-10-10
برقم ايداع 42438وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع
العوايد اسفل كوبري جميله بو حريد  -داخل مخزن عتريس قسم الرمل ثاني
 - 335ثينك انجليش للتدريب على اللغة النجليزية والترجمة Think English English Language
 Training And Translation Servicesشركة سبق قيدها برقم  142369قيدت فى 2019-11-14
برقم ايداع 48224وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
مكتب رقم  221بمول توب  - 90التسعين الجنوبى  -التجمع الخامس
 - 336عقار بيديا  Aqar pediaشركة سبق قيدها برقم  145346قيدت فى  2020-01-15برقم ايداع
1973وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع كلود نيت مول الدور
الرضي الكائن بمحور محمد نجيب قسم القاهرة الجديدة
 - 337جى أم دى لمستحضرات التجميل  G M Dشركة سبق قيدها برقم  147105قيدت فى
 2020-02-18برقم ايداع 7788وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  72 -شارع جمال الدين دويدار
 - 338اركا للديكور شركة سبق قيدها برقم  147805قيدت فى  2020-03-02برقم ايداع 9965وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم  1بالدور الول فوق
الرضي و البدروم بالعقار رقم  25شارع مصطفي النحاس
 - 339ترونيك للمقاولت و التوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  147981قيدت فى 2020-03-04
برقم ايداع 10601وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه 1
 الدور الرضي  59 -ش جمال الدين دويدار  -خلف السراج مول - 340ترونيك للمقاولت و التوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  147981قيدت فى 2020-03-04
برقم ايداع 10601وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
الدور الول  -شقة (  13 - ) 1ش محمد مندور  -خلف مسجد رابعة
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 - 341أرك ساين للمقاولت  ARCSINEشركة سبق قيدها برقم  149443قيدت فى  2020-06-02برقم
ايداع 16044وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة 10
عمارة  10ش هشام لبيب  -المنطقة الثامنة
 - 342مصر اسيستنس لخدمة السيارات  Masr Assistanceش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم 152927
قيدت فى  2020-08-30برقم ايداع 27897وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القليوبية افتتاح الفرع قطعه رقم  92/134ميت حلفا  -قليوب
 - 343مصر اسيستنس لخدمة السيارات  Masr Assistanceش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم 152927
قيدت فى  2020-08-30برقم ايداع 27897وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة شارع الشيخ كامل خضير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب  -حي السفارات -
 - 344وود اند وود للستيراد والتصدير  wood & woodشركة سبق قيدها برقم  159358قيدت فى
 2020-12-27برقم ايداع 49998وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -قطعة  13 / 12ص 5
 - 345عيد فرنتشر شركة سبق قيدها برقم  164267قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع 15477وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح الفرع المصنع المقام علي قطعه رقم 3
بلوك رقم  5امتداد المنطقه الصناعية  -مدينة دمياط الجديدة
 - 346عيد فرنتشر شركة سبق قيدها برقم  164267قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع 15477وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  1 :مجمع جرين لند  -العبور
 - 347جيرمن ماسيلز للتجاره العامه والتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم  165149قيدت فى
 2021-04-18برقم ايداع 18389وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
وحدة ( K 3( -ش مكرم عبيد  -مدينه نصر
 - 348رييف للصناعات الغذائية و الدارة السياحية  Reefشركة سبق قيدها برقم  167307قيدت فى
 2021-06-13برقم ايداع 26407وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -عقار رقم ( )26ارض وزاره الماليه الدور الرضى بمنطقه ميراج  -التجمع الول  -القاهره
الجديده  -محافظه القاهره  .وبذلك ينقل القيد
SARAYA EGYPT FOR MEDICAL
 - 349سرايا ايجيبت للمنتجات الطبية
 PRODUCTSشركة سبق قيدها برقم  168377قيدت فى  2021-07-05برقم ايداع 30677وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :
الوحدة رقم ( )601بالدور السادس فى العقار الكائن على القطعة رقم ( )424والمسمى ( كايرو بيزنس بلزا –
 ) CAIRO BUSINESS PLAZAالكائن بشارع التسعين الشمالى  -مركز المدينة – القطاع الثالث –
التجمع الخامس
 - 350الغذية المبتكرة مصر (انوفيتف فوودز ايجيبت )  Innovative Foods Egypt 1شركة سبق قيدها
برقم  172403قيدت فى  2021-09-15برقم ايداع 43103وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع  106 :شارع عمر بن الخطاب  -الدور الرضي
 - 351الغذية المبتكرة مصر (انوفيتف فوودز ايجيبت )  Innovative Foods Egypt 1شركة سبق قيدها
برقم  172403قيدت فى  2021-09-15برقم ايداع 43103وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  135 :شارع عبد العزيز فهمى  -النزهة  -القاهرة  -الدور الرابع
 شقة 9 - 352بيدا لدارة وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم  177838قيدت فى  2022-02-17برقم ايداع
10075وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان  -ممشى اهل
مصر السياحى وحدة رقم  - b15 - u08 - f&bبولق ابو العل ( ) TUNAY BEIRUT
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 - 353بيدا لدارة وتشغيل المطاعم  Bida For Manage and Operate Restaurantsشركة سبق
قيدها برقم  177838قيدت فى  2021-12-14برقم ايداع 60658وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح العنوان  -ممشى اهل مصر السياحى وحدة رقم - b15 - u08 - f&b
بولق ابو العل ( ) TUNAY BEIRUT
 - 354اى كورتك للتصميم وانتاج البرمجيات  Icore Techشركة سبق قيدها برقم  178129قيدت فى
 2021-12-20برقم ايداع 61629وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
ابراج المعادي ستارز برج أ الدور الخامس شقه  - 7كورنيش المعادي
 - 355ويند جروب للتجارة والصناعة  Wind Group For Trading and Industriesشركة سبق قيدها
برقم  181018قيدت فى  2022-02-09برقم ايداع 7851وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل (جاليري) بالعقار رقم  76شارع ابو بكر الصديق  -ميدان سفير -
النزهه
 - 356شركه امبان للستثمارات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  299412قيدت فى  1996-11-04برقم
ايداع 19638وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع  /قطعة
رقم ( ) 202منطقة ربوة خليج نعمة
 - 357شركه امبان للستثمارات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  299412قيدت فى  1996-11-04برقم
ايداع 19638وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع  /قطعة
ارض رقم ( ) 46منطقة القطاع السياحى
 - 358شركه امبان للستثمارات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  299412قيدت فى  1996-11-04برقم
ايداع 19638وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الدور
الثانى بالمركز التجارى بقرية ستيل نيو كايرو الواقع بالقطعه  9منطقة المستثمرين الشمالية محور محمد نجيب
التجمع الول
 - 359رويال هاوس للتجاره ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  5611قيدت فى  2000-07-17برقم ايداع
3984وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :المحل التجارى
بالدور الول ( البدروم علوى ) بالمول التجارى المتكامل (  )Terrace-bمنطقة توسعات الحى الثالث شرق
 - 360تيتان للخرسانة والركام مصر شركة سبق قيدها برقم  10841قيدت فى  2004-02-08برقم ايداع
622وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شطب فرع الشركة بالعنوان :
مدينة برج العرب الجديدة شرق المنطقة الصناعية الثالثة -
 - 361الوميل مصر للتجارة و الصناعه شركة سبق قيدها برقم  25064قيدت فى  2007-06-06برقم ايداع
10920وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع القطعه  76بالمنطقه
الولي المطورين التوسعات الشمالية  -السادس من اكتوبر
 - 362شركة امبكس للتجارة والصناعه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  25153قيدت فى 2007-06-11
برقم ايداع 11266وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع
طريق السكندريه مطروح الكيلو  19.5قسم الدخيله امام شركة السماح (كالبيدا)
 - 363شركة امبكس للتجارة والصناعه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  25153قيدت فى 2007-06-11
برقم ايداع 11266وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل الفرع الكائن
شارع الخلفاء شركة فر
 - 364المل لتصنيع وتجميع السيارات ( ش  -م  -م ) شركة سبق قيدها برقم  27288قيدت فى
 2007-09-17برقم ايداع 19365وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل الفرع  4شارع معمل الصابون  -الزاوية الحمراء  -قسم الشرابية
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 - 365فيصل رضوان عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  42764قيدت فى  2009-12-15برقم ايداع
25257وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم  113شقة  7الدور
الثالث ش السودان
 - 366كواليتى تريد شركة سبق قيدها برقم  71734قيدت فى  2014-02-16برقم ايداع 3806وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في /14و 3/شارع حسن
نصار  -السلكي البساتين
 - 367اجرو تريد للستيراد و التصدير (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  83718قيدت فى 2015-06-04
برقم ايداع 16298وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز
الرئيسى بالعنوان  14/تقسيم الوقاف  -خلف قصر القبة
 - 368فرست بريك للمقاولت (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  86911قيدت فى  2015-10-12برقم ايداع
28316وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  5 -ش ابوالعتاهية
 امتداد ش عباس العقاد  -المنطقة الولى - 369فرست بريك للمقاولت (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  86911قيدت فى  2015-10-12برقم ايداع
28316وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع  -مطعم الغابه حديقه
السره الكائنه بطريق السويس مدخل  2مدينه الرحاب
 - 370مودرن فور ويب لتقنية المعلومات و التجارة اللكترونية شركة سبق قيدها برقم  92549قيدت فى
 2016-04-11برقم ايداع 12150وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية
تعديل الفرع يشارع شكري القوتلي عقار رقم  1امام البنك الهلي مدينة المحله الكبري
 - 371ايجيبت تربيل ايه جروب للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  94931قيدت فى
 2016-06-29برقم ايداع 20702وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  30 /شارع علي ابراهيم رامز  -النزهه  -قسم النزهه
 - 372جيزه مصر للنقل و التوزيع ( Giza Misr For Transmission & Distribution )GMT&D
شركة سبق قيدها برقم  101371قيدت فى  2017-01-23برقم ايداع 2946وفى تاريخ 2022-06-08
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع الوحدة الصناعية رقم  158مجمع الصناعات الصغيرة و
المتوسطة بالمنطقه الصناعية المطورين  -بمدينة السادات
 - 373شركة التحاد لتنمية الثروة الحيوانية شركة سبق قيدها برقم  101439قيدت فى  2017-01-26برقم
ايداع 3191وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع  -ادارى
مساكن بترا  -الردنية  -شقة رقم  - 3الدور الول العلوى شمال المصعد  -العاشر من رمضان
 - 374إي دبليو جي  EWGللمقاولت (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105097قيدت فى 2017-05-02
برقم ايداع 15679وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 42 -
ش محمد مندور  -مدينة نصر اول
 - 375المصرية الماراتية تكافل حياة  -سلمة شركة سبق قيدها برقم  106198قيدت فى 2017-05-30
برقم ايداع 19579وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل الفرع
برج بانوراما  -امتداد شارع شبين الكوم و شارع الموقف الجديد -امام مجمع محاكم السماعيلية
 - 376بي ام للتأجير التمويلي شركة سبق قيدها برقم  112555قيدت فى  2017-11-12برقم ايداع
43594وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع الوحدة الداريه
( )A+B+2بدور الميزانين الداري فوق الرضي بالعقار رقم  1تنظيم شارع الفريد ليان مع ناصيه شارع
المعسكر الروماني  -ناحية رشدي -قسم سيدي جابر
 - 377جود داى  Good Dayشركة سبق قيدها برقم  122293قيدت فى  2018-06-21برقم ايداع
26938وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان /
 114شارع جسر السويس الدور الثانى
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 - 378يوني كول للتجارة والتوزيع  Uni Coolشركة سبق قيدها برقم  126970قيدت فى 2018-10-31
برقم ايداع 46050وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة  1049بلوك
26
 ( ALESRAA lab ORATORYالسراء لب ) شركة سبق
 - 379السراء لب اوراتورى
قيدها برقم  130484قيدت فى  2019-01-23برقم ايداع 3577وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح الفرع  /بالدور الثالث العلوى بالعقار الكائن بشارع كوبرى دندره  -حى عزبة
حامد
 ( ALESRAA lab ORATORYالسراء لب ) شركة سبق
 - 380السراء لب اوراتورى
قيدها برقم  130484قيدت فى  2019-01-23برقم ايداع 3577وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة سوهاج اغلق الفرع  -الدور الول العلوي بالعقار الكائن بشارع عبد المنعم رياض أمام
شركة بيع المصنوعات  -المراغة
 ( ALESRAA lab ORATORYالسراء لب ) شركة سبق
 - 381السراء لب اوراتورى
قيدها برقم  130484قيدت فى  2019-01-23برقم ايداع 3577وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة سوهاج اغلق الفرع  -الدور الول العلوي بالعقار الكائن بشارع صلح سالم  -طهطا
 - 382عياد للستثمار الزراعي والنتاج الداجني شركة سبق قيدها برقم  134966قيدت فى 2019-05-07
برقم ايداع 20037وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان
ليصبح  /الوحده الداريه رقم  3بالدور الرضي المقام علي القطعه رقم  12الحي الثاني المنطقه الثاثه  -التجمع
الخامس
 - 383بلتينيم سيرفيس  Platinum servicesشركة سبق قيدها برقم  137748قيدت فى 2019-07-24
برقم ايداع 30745وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه
بالدور الرابع  55ش  200تنظيم  76/ 74تقسيم دجله  -المعادي
 - 384بلتينيم سيرفيس  Platinum servicesشركة سبق قيدها برقم  137748قيدت فى 2019-07-24
برقم ايداع 30745وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه
بالدور الخامس 55 -ش  200تنظيم  76 / 74تقسيم  -دجله  -المعادي
 - 385إي دبليو جي  EWGللمقاولت شركة سبق قيدها برقم  143359قيدت فى  2019-12-05برقم
ايداع 51793وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 386جنان للنابيب وأنظمة الرى شركة سبق قيدها برقم  146080قيدت فى  2020-01-28برقم ايداع
4281وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :الورشة الكائنه فى
القطعة  400تقسيم الجمالية  6 -ش مصنع الحرير  -المنطقة الصناعية بالدراسة
 - 387جنان للنابيب وأنظمة الرى شركة سبق قيدها برقم  146080قيدت فى  2020-01-28برقم ايداع
4281وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع  :قطعة الرض
الكائنه فى منطقة المنايف  -السماعيلية طريق القاهرة السماعيلية الصحراوى
 - 388جنان للنابيب وأنظمة الرى شركة سبق قيدها برقم  146080قيدت فى  2020-01-28برقم ايداع
4281وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع  :الهنجر الكائن
فى محافظة الوادى الجديد  -مدينة الخارجة طريق الداخلة
 - 389اتش واى ستيل  HY Steelشركة سبق قيدها برقم  149754قيدت فى  2020-06-16برقم ايداع
17339وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان/
 125البنفسج  -عمارات التجمع الول
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 - 390ادفكسى للدعايه والعلن  Advxyشركة سبق قيدها برقم  149829قيدت فى  2020-06-16برقم
ايداع 17509وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /
 47شارع مصدق بالدقي  -قسم الدقي
 - 391اكسب للبرمجيات Eksabشركة سبق قيدها برقم  149863قيدت فى  2020-06-17برقم ايداع
17609وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مكتب رقم 15,4
 ش احمد صبرى  -الزمالك Dopamineشركة سبق قيدها برقم  150127قيدت فى
 - 392دوبامين للدعاية والعلن
 2020-06-24برقم ايداع 18501وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -الشقة الكائنة بدور البدروم بالعقار رقم  2096مجاورة  2بالمعراج البساتين القاهرة
 - 393رويال كولكشن للتجارة شركة سبق قيدها برقم  150670قيدت فى  2020-07-08برقم ايداع
20059وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -الوحده رقم (
 ) THRUD 1 - D2 DRIVEالكائنه بمشروع جاردينيا الكائن علي طريق السويس المجاوره لبزينه شيل اوت
( ) CHILL OUT
 - 394سالك اكسبريس تيك  SALIK EXPRESS TECHشركة سبق قيدها برقم  150738قيدت فى
 2020-07-08برقم ايداع 20251وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  72 -ش جمال الدين دويدار
 - 395الصرح الكبير لتصنيع وطباعة الملبس  A S A Kشركة سبق قيدها برقم  154993قيدت فى
 2020-10-05برقم ايداع 34893وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
المصنع المقام على قطعة الرض رقم  - 22المناطق الصناعية  -توسعات جنوب العاشر من رمضان A -
المطاحن  - 6تعيين /
غالب مصطفى السراج مديرا للفرع
 - 396بريم داش اى تى سى للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  156503قيدت فى  2020-11-03برقم
ايداع 40090وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
غرفه داخل مكتب بالعقار رقم  32شارع احمد الزمر قسم اول مدينه نصر
 - 397ايجبشن ايمرت للتجارة والتوريدات ـ EGYPTIAN EMART FOR TRADE AND
 SUPPLIESشركة سبق قيدها برقم  158371قيدت فى  2020-12-10برقم ايداع 46816وفى تاريخ
 2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  76ش الشريكات  -الشرابية  -تعيين  /السعيد
الحسانين يوسف مديرا للفرع برقم قومى 27401011505992
 - 398كوفى كلتش  COFFEE KLATCHشركة سبق قيدها برقم  158609قيدت فى 2020-12-14
برقم ايداع 47512وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم - 331
شارع المستثمرين الجنوبية  -التجمع الخامس .
 - 399واحة البناء للتوريدات
 Oasis construction for suppliesشركة سبق قيدها برقم  158750قيدت فى  2020-12-16برقم
ايداع 47954وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
 12شارع البحر  -شقه  - 3الدور الثاني  -كورنيش النيل  -بجوار كوبري طره الشمالي  -طره  -المعادي
 - 400كارد فيت
 KARDVITشركة سبق قيدها برقم  158866قيدت فى  2020-12-17برقم ايداع 48368وفى تاريخ
 2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل المركز الرئيسي بالعنوان 4 /مساكن الحادقة شقى
بالدور الول العلوى
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 - 401ار.ام.اس للشحن و الدعايه و العلن R.M.S FOR SHIPPING AND ADVERTISING
شركة سبق قيدها برقم  161042قيدت فى  2021-02-01برقم ايداع 4742وفى تاريخ 2022-06-08
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  2بالدور الول بالعقار رقم  15ش شهاب الدين
– مصرالجديدة – القاهرة.
 - 402النصر ستون للرخام و الجرانيت EL NASR STONE FOR MARBLE AND GRANITE
شركة سبق قيدها برقم  161983قيدت فى  2021-02-17برقم ايداع 7883وفى تاريخ 2022-06-08
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم  - V /25 - 1المنطقة الصناعية شق الثعبان
 - 403فرحي مول
 FARAHY MALLشركة سبق قيدها برقم  162414قيدت فى  2021-02-25برقم ايداع 9411وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  /شقتين رقم
 2-1الدور الرضى بالعقار رقم  8شارع عبدا بن ظاهر
 - 404كريم احمد على حامد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  162755قيدت فى  2021-03-03برقم ايداع
10375وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصنع بالقطعه رقم
 20بالمشروع المريكي  -حلوان امام شارع الترام
 - 405عمرو جمال احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  162804قيدت فى  2021-03-04برقم ايداع
10614وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مصنع بالقطعه رقم
 19بالمشروع المريكي حلوان امام شارع الترام
 - 406هيسكو للخدمات الهندسيه واداره المشروعات HESCOش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم 166733
قيدت فى  2021-05-31برقم ايداع 24160وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  :رقم  2الطابق الرضى فى العقار رقم  1الكائنة بمربع  1194بالمجاورة الخامسة بالمنطقة
الجنوبية الشرقية شيراتون قسم النزهه
 - 407بابا للغذية والمشروبات
 PAPAشركة سبق قيدها برقم  167030قيدت فى  2021-06-07برقم ايداع 25330وفى تاريخ
 2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع الكائن في ( 5عوايد) شارع الزهور حاليا و
سابقا الروضه رقم  33تقسيم جمعيه النسر  -مركز و حافظة الجيزة
 - 408محركات العمال للتكنولوجيا
 Business Engines Technologyشركة سبق قيدها برقم  172969قيدت فى  2021-09-23برقم
ايداع 44912وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :مكتب
رقم  508مبنى نماء  -امتداد رمسيس  -الدور الخامس  -الحى السادس
 - 409ليديز كوكي لتجارة الملبس الجاهزة  LADY`S COOKIEشركة سبق قيدها برقم  173507قيدت
فى  2021-10-05برقم ايداع 46607وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع الكائن في  - 97-96بالمجمع التجاري الخدمي (داندي مول) بالكيلو  28طريق مصر اسكندرية
الصحراوي ابو رواش  -كرداسه الجيزة
 - 410فارما كال جروب لتجارة وتوزيع الدوية شركة سبق قيدها برقم  174949قيدت فى 2021-10-31
برقم ايداع 51346وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
 138ش سليم الول  -النعام
 - 411جوى كافيه لدارة الكافيهات والمطاعم  Joy Cafeشركة سبق قيدها برقم  188600قيدت فى
 2022-03-10برقم ايداع 2040وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم
المركز العام من محافظة السكندرية ( استثمار السكندرية ) الى العنوان الكائن فى الوحدة التجارية رقم
( )UG-10بالدور الرضى المرتفع بالمبنى المقام على القطعتين رقم  330-329القطاع الدارى الثالث -شارع
التسعين الشمالى -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 563 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 412مكسيم لداره الفنادق و المنتجعات السياحيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  364367قيدت فى
 2004-11-29برقم ايداع 20452وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية
افتتاح فرع  16 :شارع محمد على  -استراحة دليسبس  -مدينة السماعيلية ( Maison Maxim ( De
lesseps
 - 413جيوفدان مصر شركة سبق قيدها برقم  128قيدت فى  1995-01-17برقم ايداع 180وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع في الوحدة الدارية رقم  101cبالدور
الول بالمبني رقم  10بمشروع ( polygons Beverly hillsالشيخ زايد)
 - 414فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (SEGUE )1040
 - 415فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (MARINA RINALDI )2136
 - 416فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول العرب وحدة رقم (LG 38( MENBUR
 - 417فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتا ح الفرع مول العرب وحدة رقم (LG 54( SACOOR BROTHERS
 - 418فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول العرب وحدة رقم (LG 56( BSB
 - 419فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول العرب وحدة رقم (LG 51( LIPSY
 - 420فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول العرب وحدة رقم (LG 85( EDEN PARK
 - 421فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول العرب وحدة رقم (C051( GERRY WEBER
 - 422فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول العرب وحدة رقم (C075( PROMOD
 - 423فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع وحدة رقم (C070( KARENMILLEN
 - 424فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول مصر وحدة رقم (C077( LIPSY
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 - 425فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم BCBG 2155
 - 426فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (BSB )2127-2126
 - 427فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (WOMEN )2190-2185
SECRET
 - 428فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (DESIGUAL )2141
 - 429فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (PROMOD )2137
 - 430فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (MENBUR )2120-2125
 - 431فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (BE BE )2135
 - 432فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مول سيتي ستارز وحدة رقم (GERRYWEBER )2133-2132
 - 433شركه المجموعه الستثماريه الدوليه للمشروعات السياحيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم 30861
قيدت فى  1997-06-12برقم ايداع 2922وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  :شارع سراى الجزيرة  -المشروع الريادى المرسى
 - 434ايجلز ايجيبت للمن والحراسة  EAGLES EGYPT SECURITYشركة سبق قيدها برقم
 44589قيدت فى  2010-03-14برقم ايداع 5559وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  23 -أ شارع عبدالسلم فريد
 - 435اراب فوود للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  46102قيدت فى  2010-05-31برقم ايداع
11931وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة غلق الفرع الكائن بالعنوان /
قطعتين ارقام 185وا  184المنطقة الصناعية الثانية مدينة النوبارية الجديدة .
 - 436شركة حجى اند حجى  HEGGY & HEGGYش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  51931قيدت فى
 2011-05-23برقم ايداع 8568وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  /الوحدة رقم ( )1-123كايرو فستيفال سيتى مول  -التجمع الخامس
 - 437شركة حجى اند حجى  HEGGY & HEGGYش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  51931قيدت فى
 2011-05-23برقم ايداع 8568وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  /الوحدة ( )3060الدور الثالث المرحلة الثانية سيتى ستارز
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 - 438سوريا تريد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  52925قيدت فى  2011-07-12برقم ايداع 12727
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :القطعه رقم ( )54بمساحه
 351متر مربع – المنطقه الصناعيه  100فدان شرق الروبيكي
 - 439سوريا تريد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  52925قيدت فى  2011-07-12برقم ايداع 12727
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اغلق الفرع الكائن في العنوان  :عنبر
رقم  9بمساحه  290متر مربع بالقطعه رقم  33قطاع ج المنطقه الصناعيه الولي  -الصالحيه الجديده
 - 440محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل الفرع ق 1درنكة -
مركز اسيوط
 - 441محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الفرع الهيما  -تلة  -مركز
المنيا
 - 442محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع ق 1الكيلو
 51بناحية سحالي المحطة  -مركز ابو حمص
 - 443محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل الفرع ق 1سلكا -
البر الغربي  -المنصورة
 - 444محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع طريق
اريمون  -سيدي سالم  -قرية الشيخ مبارك
 - 445محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل الفرع ق 16ابيس
الثورة  - 4/4كفر الدوار
 - 446محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تعديل الفرع ق1
الحواويش  -طريق سوهاج الكوثر  -اخميم
 - 447محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل الفرع 13أ
شارع مركز المدينة  -شرق النيل
 - 448محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل الفرع 14أ حوض
جعفر  -شارع نادي فاروق  -بندر الفيوم
 - 449محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان تعديل الفرع 4ب شارع
خلف الجراد  -طريق الخزان
 - 450محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202قيدت فى  2012-06-28برقم
ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر تعديل الفرع ق 1منشأه
العمارى قسم القصر بجوار مسجد عرش الرحمن
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 - 451الشركة المصرية اللتينيه للخدمات السياحية الجديدة  -لتينو NEW EGYPTIN LATIN CO FOR
 TOURISM SERVICES- Latinoشركة سبق قيدها برقم  73930قيدت فى  2014-05-19برقم
ايداع 11874وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان :
مطعم وكافيه لتينو ليبانيرو  -مجمع المطاعم – بمنطقة الروف – شاطئ جليم
 - 452الشركة العربية لخدمات المطاعم (سيخ مشوى) (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  86748قيدت فى
 2015-10-05برقم ايداع 27713وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
مطعم ملكيت بالوحدة رقم  f01-p02-01قطعه  33المستثمرين الشمالية  -التجمع الخامس ليله كومبوند
 - 453إيبك للدعايه و العلن Epic Advertisingشركة سبق قيدها برقم  87406قيدت فى
 2015-11-01برقم ايداع 30963وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل عنوان  -شقة رقم ( )13بالدور الخامس فوق البدروم والرضي والميزانين  -عقار رقم  21شارع اليمن -
ميدان لبنان  -المهندسين -
 - 454حجى للمطاعم( H&COش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100095قيدت فى  2016-12-19برقم
ايداع 40751وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع GF13( /
) فريا  -مول لنوفافيستا -جاردن  8شارع المشتل  -التجمع الول
 - 455كراب هاوس للغذية  CRAB HOUSEشركة سبق قيدها برقم  106254قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع 19760وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
مطعم كراب هاوس  CRAB HOSE3الكيلو  33طريق السويس  -نادي مدينتي الرياضي مدينتي  -القاهره
الجديده
 - 456كراب هاوس للغذية  CRAB HOUSEشركة سبق قيدها برقم  106254قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع 19760وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -محل رقم  19 - 2برج سلمى  -بلوك  87شارع الخمسين  -الشطر الثالث عشر  -زهراء المعادى
القاهرة  .مطعم كراب هاوسCRAB HOSE1
 - 457كراب هاوس للغذية  CRAB HOUSEشركة سبق قيدها برقم  106254قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع 19760وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع منطقه الفود كورت بالنادي الهلي بمدينة نصر
 - 458كراب هاوس للغذية  CRAB HOUSEشركة سبق قيدها برقم  106254قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع 19760وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
مطعم كراب هاوس  CRAB HOSE2الكائن - 347السوق التجاري  -مدينه الرحاب  -القاهره الجديده
 - 459كراب هاوس للغذية  CRAB HOUSEشركة سبق قيدها برقم  106254قيدت فى
 2017-10-12برقم ايداع 37829وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -مطعم كراب هاوس  CRAB HOSE2الكائن - 347السوق التجاري  -مدينه الرحاب
 - 460كراب هاوس للغذية شركة سبق قيدها برقم  106254قيدت فى  2019-04-10برقم ايداع
16669وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مطعم كراب هاوس CRAB
 HOSE3الكائن الكيلو 33طريق السويس نادى مدينتى الرياضى  -مدينتى
 - 461بيتا تايرز شركة سبق قيدها برقم  120556قيدت فى  2018-04-30برقم ايداع 19763وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  9 -شارع حبشى منصور من
شارع شهلوب  -احمد عصمت  -عين شمس
 - 462حياه محمد صبحى المهدى وشريكها شركة سبق قيدها برقم  121695قيدت فى  2018-05-31برقم
ايداع 24384وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -الدور
الرضى والثانى علوى بارضى الترعه الباسوسيه  -خلف بنزينة مكرم باسوس
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 - 463شركةثروة لتأمينات الحياه  SARWA LIFE INSURANCE COMPANYشركة سبق قيدها برقم
 122477قيدت فى  2018-06-27برقم ايداع 27832وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية افتتاح الفرع  /الدور الول  -برج الستاذ  -شارع الجيش
 - 464صحارى لدارة المشروعات المتوسطه  SAHARA MEDIUM ENTERPRISE - S M Eشركة
سبق قيدها برقم  124400قيدت فى  2018-08-26برقم ايداع 35716وفى تاريخ  2022-06-09تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  18أ شارع احمد حشمت  -الزمالك  -قصر النيل
 - 465سهم للتشييد و البناء شركة سبق قيدها برقم  128622قيدت فى  2018-12-10برقم ايداع 52524
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان  -برج دار الشفاء الطبى
 ش صفية زغلول  -بنى سويف  -تم نقل القيد الى استثمار اكتوبر - 466فتنس تايم للتدريب  Fitness Timeشركة سبق قيدها برقم  129799قيدت فى  2019-01-08برقم
ايداع 999وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :شقة رقم 2
بالدور الثانى  6 -ش حسين كامل سليم
 - 467المصرية الوروبية للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  134482قيدت فى  2019-04-21برقم ايداع
18278وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  170 -ملف العبد
الجديد خلف مطعم نجمة السلم
 - 468الطيب للثاث شركة سبق قيدها برقم  139250قيدت فى  2019-09-05برقم ايداع 36724وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  6الدور  6بالعقار
 57شارع مختار اباظة
 - 469حازم خاطر للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  142330قيدت فى  2019-11-13برقم
ايداع 48177وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل العنوان  -ش
بورسعيد – خلف موقف بيل – بجوار مضرب اطلس – محافظه كفر الشيخ  .وبذلك ينقل القيد الى استثمار جمصه
 - 470ريليف للعمارة والديكور  RELIFE DECORشركة سبق قيدها برقم  147204قيدت فى
 2020-02-19برقم ايداع 8094وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  141منطقه لصناعات الصغيرة (الورش) المنطقة الصناعيه شمال طريق القطامية  -العين السخنه -
التجمع الثالث
 - 471سى ار ام للتوكيلت التجاريه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  148043قيدت فى 2020-03-05
برقم ايداع 10714وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء الفرع :
طريق القاهرة  -أسوان الغربي اتجاه أسوان الكيلو  140من أرمنت
 - 472سى ار ام للتوكيلت التجاريه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  148043قيدت فى 2020-03-05
برقم ايداع 10714وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء فرع :
طريق مرسى علم أدفو طريق الشيخ الشاذلي بمنطقة الشيخ سالم الكيلو40
CRM FOR TOURISM INVESTMENT AND
 - 473سي ار ام للستثمار السياحي والتجارة
 TRADEشركة سبق قيدها برقم  148043قيدت فى  2021-01-06برقم ايداع 901وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع
 - 474سى ار ام للتوكيلت التجاريه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  148043قيدت فى 2020-03-05
برقم ايداع 1340039وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء الفرع
 - 475اتش واى ستيل  HY Steelشركة سبق قيدها برقم  149754قيدت فى  2020-06-16برقم ايداع
17339وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الوحدة الصناعية رقم  12بمجمع
الصناعات الصغيرة المتوسطة  -المنطقة الستثمارية  -ميت غمر  -الدقهلية
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Blackstone E I T Egypt For
 - 476بلك استون إي أي تي مصر لنظم المعلومات
شركة سبق قيدها برقم  162611قيدت فى  2021-03-01برقم ايداع
Information system
9942وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :الشقة رقم ()901
بالدور التاسع عمارة ( - )1دلتا فلورز  4 -شارع حافظ
 - 477تروتست شركة سبق قيدها برقم  164313قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع 15523وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان  26 -أرض وزارة المالية  -الدور
الرضى – منطقة الميراج – التجمع الول –
 - 478قنواتى لتجاره الجمله و التجزئه لقطع غيار المعدات الثقيله الجديده و المستعمله شركة سبق قيدها برقم
 164902قيدت فى  2021-04-12برقم ايداع 17602وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية  8مركز الحجاز الدولي  -اول العاشر من رمضان -
 Developed for packagingشركة
& Distribution
 - 479المتطورة للتعبئة والتوزيع
سبق قيدها برقم  167334قيدت فى  2021-06-14برقم ايداع 26434وفى تاريخ  2022-06-09تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :القطعة رقم  – 117منطقة الصناعات الكهربائية و الهندسية
– شمال طريق القطامية العين السخنة – التجمع الثالث
 - 480فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة الغاء الفرع  -الوحدة رقم (  ) V 71كايرو فستيفال مول سيتى مول -الكائن أرض الفطيم شارع طه
حسين  -التجمع الخامس  -فاسكو
 - 481فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  -الوحدة التجارية رقم  OUT DOOR 2بالطابق الرضى بمركز CLOUD NINE
التجارى الكائن على جزء من القطعة رقم  10أ  -المستثمرين الشمالية  -التجمع الول  -القاهرة الجديدة  -القاهرة -
فاسكو مطعم وكافية
 - 482فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  7 -ش بغداد  -مصر الجديدة  -القاهرة  -فاسكو مطعم وكافيه
 - 483فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  - 129/2 - 128/2بالدور الثاني (بمول كايروفيستفال) شارع طه حسين  -التجمع
الخامس  -القاهرة الجديدة  -فاسكو مطعم و كافيه
 - 484فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع محل رقم ( f1-16-17-18sبمول بوينت  - )90قطعه رقم  36المستثمرين الجنوبية -
التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة  -فاسكو مطعم و كافيه
 - 485فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  G C 10بالدور الرضي ( -بمول مدينتي)  -مدينتي  -القاهرة الجديدة  -فاسكو
مطعم و كافيه
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 - 486فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح فرع محل رقم  B G 01بالدور الرضي ( -بمول  - )Gate Wayالرحاب التجمع الخامس -
القاهرة الجديدة  -فاسكو مطعم و كافيه
 - 487فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 170332
قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع 36399وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة افتتاح الفرع محل رقم  G.9.Bمع المساحة الخارجية ( K027بمول العرب)  -ميدان جهينة  6 -اكتوبر -
فاسكو مطعم و كافيه
 - 488فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 173065
قيدت فى  2021-10-11برقم ايداع 47817وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  :الوحدة التجارية رقم  - Out Door 2بالطابق الرضى بمركز  Cloud Nineالتجارى
الكائن رقم 10أ المستثمرين الشمالية  -التجمع الول  -فاسكو مطعم وكافية
 - 489فاسكو مصر Vasko Egyptلدارة المطاعم والمنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم 173065
قيدت فى  2021-09-26برقم ايداع 45056وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  7 -شارع بغداد  -مصر الجديدة  -فاسكو  -مطعم دكان
 - 490سوتير للصناعة ( فانوس جوت ) فاروق فانوس سليمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم 188581
قيدت فى  2004-05-12برقم ايداع 492وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة  13ش المقريزى منشية البكرى وبذلك يتم نقل القيد الي مكتب استثمار القاهرة
 - 491ايسترن للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم  38196قيدت فى  2009-04-13برقم ايداع
7420وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -شقة  406ـ 47
شارع احمد تيسير  -قسم مدينة نصر -
 - 492يونيتد العالمية للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  70545قيدت فى  2013-12-23برقم
ايداع 27744وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع  20 -شارع
الغيث
 - 493جونه تكس ( JOUNEH TEXش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106026قيدت فى
 2017-05-24برقم ايداع 18936وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
عمارة رقم  – 60بالدور الرضى  -طريق القاهره السماعيليه (امام محطة مترو عمر بن الخطاب ) – السلم –
 - 494برايم للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  118557قيدت فى  2018-03-12برقم ايداع
12137وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  31 -ش احمد فهيم
بيومى  -ميدان تريومف  -النزهة  -شقة  - 10الدور ( ) 2
 - 495اسكلدى للتعليم اللكترونى  skilldiشركة سبق قيدها برقم  140330قيدت فى  2019-09-30برقم
ايداع 40807وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -وحدة
رقم  - 150العقار رقم  - 7ش وهدان  -قسم اول مدينة نصر
 - 496يوسف عبدالنور للنشاء والتدريب  Yousif abdel noor for construction & trainingشركة
سبق قيدها برقم  156833قيدت فى  2020-11-09برقم ايداع 41206وفى تاريخ  2022-06-11تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  - 1العقار رقم  - 46ش المهدى بن بركه  -الحى
السابع  -مدينة نصر اول
 - 497كريم فرج عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  168241قيدت فى  2021-06-30برقم ايداع
30151وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  63شارع  - 263المعادي
الجديدة
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 - 498دومينو لتوريد الغذية شركة ذات مسئولية محدودة  Domino for food supplyشركة سبق قيدها
برقم  171502قيدت فى  2021-08-31برقم ايداع 40105وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة  24شارع سيبوية المصري – مدينة نصر –
 - 499نسيم سليكت  NASSIM SELECTشركة سبق قيدها برقم  177384قيدت فى 2021-12-07
برقم ايداع 59194وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
محل رقم  - 8عقار رقم  28أ  -منطقة المستثمرين الشمالية  -التجمع الول
 - 500دوترا للكيماويات ( بساتين الدبلوماسيين للتوكيلت التجارية وشريكيها شركة سبق قيدها برقم 613
قيدت فى  1997-09-13برقم ايداع 320وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة افتتاح الفرع قطعه رقم  83تطوير بولريس  -المنطقه الولي للمطورين بمنطقه التوسعات الشمالية
 - 501سلوي صبحي شاروبيم وشريكتيها شركة سبق قيدها برقم  6077قيدت فى  2005-01-17برقم ايداع
98وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل الفرع  10ش ابن الصرفي -
مصر الجديدة
 - 502شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517قيدت فى  2003-02-04برقم ايداع
586وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة  16بلدور
الرضى  Dمجموعه -86الرحاب  -جيت واى مول  -التجمع الول
 - 503شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517قيدت فى  2003-02-04برقم ايداع
586وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة رقم  B3دور
ارضى بمجطة تموين السيارات (  ) Fuel up watanyaخلف اكاديمية الشرطة  -محور مصطفى كامل -
التجمع الول
 - 504شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517قيدت فى  2003-02-04برقم ايداع
586وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /الوحدة رقم (A3-A4
) دور ارضى دور علوى الكائنة بمحطة تموين السيارات  -خلف اكاديمية الشرطة محور مصطفى كامل  -التجمع
الول
 - 505بيت الخبرة للستشارات الضريبية شركة سبق قيدها برقم  11303قيدت فى  2004-05-27برقم
ايداع 2849وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  9 -ابراج
عثمان  -روكسى
 - 506فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  Karen Millen /وحدة رقم ( ) 2142المحل التجارى بالمبنى مول
سيتى ستارز
 - 507فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  Eden Park /وحدة رقم () 2144
 - 508فاشون انترناشونال جروب(فيج)  FASHION INTERNATIONAL GROUP )FIGشركة سبق
قيدها برقم  12540قيدت فى  2005-02-16برقم ايداع 916وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع Pronovias /وحدة رقم ( )2143المحل التجارى بالمبنى مول
سيتى ستارز
 - 509خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  25004قيدت فى
 2007-06-04برقم ايداع 10665وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح
فرع مدرسة روكسي سكول الخاصه الكائنة و الحي الول بمدينة قنا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 571 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 510شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل الفرع المحل رقم  2من الحد
البحري بالعقار برج ابو عطوان بشارع الثورة (المركز) بندر الحسينية  -حي صيدناوي
 - 511شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل الفرع محل رقم  3الكائنة بمنزل
ورثه احمد ابراهيم موسي  -بجوار مجلس المدينة  -علي طريق السماعيلية  -فاقوس  -الصالحية الجديدة
 - 512شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل الفرع محل رق  6الكائنه برج
موافي  -بالعقار رقم  59من الجمهورية  -حي الشرق
 - 513شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل الفرع محل رقم  4عمارو محمد
ابراهيم  -كفر سعد
 - 514شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل الفرع المحل التجاري الكائن
بشارع سعد زغلول و الزهر  -قسم العرب
 - 515شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل الفرع محل رقم  2بالعقار رقم
 113الكائن بشارع العشرين
 - 516شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل الفرع محل رقم  2نوذج (ج)
مشروع بناء مساكن العاملين  -بور فؤاد
 - 517شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية تعديل الفرع محل رقم  1بالدور
الرضي بالعقار رقم  119ش المعاهدة مركز القصاصين
 - 518شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل الفرع محل رقم  2من الكوبري
العلوي  -عمارة الرحاب
 - 519شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع 13569
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل الفرع محل رتجاري رقم  1و الكائنة
في الحي الثاني  -المجاورة رقم  3قطعه رقم 10/43
 - 520اوبرا انترناشيونال جروب ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  42175قيدت فى  2009-11-10برقم
ايداع 22876وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح الفرع  33ش عدلي
يكن  -المنيا
 - 521اوبرا انترناشيونال جروب ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  42175قيدت فى  2009-11-10برقم
ايداع 22876وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن
في  4تنظيم برج ريتاج بشارع البكباشي محمود العيسوي ( )653سابقا بناحية سيدي بشر
 - 522ماريان عدلي خليل يوسف وشريكها ( شركة تضامن ) شركة سبق قيدها برقم  43640قيدت فى
 2010-01-27برقم ايداع 1801وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :شقة()503الدور الخامس فوق الرضى – عمارة  2و – المنطقة الجنوبية الشرقية بمصر
الجديدة -شارع المشير احمد اسماعيل
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 - 523محمد محمد محمد مسعد الشبلي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  66841قيدت فى 2013-06-05
برقم ايداع 12879وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
الوحدة الدارية رقم  411بالمبنى رقم  B07بالدور الرابع بمشروع  pearl Des ROISبمنتجع لى روا المقام
على جزء من قطعة الرض الكائنة  14بالمتداد الشرقى بالمستثمرين الجنوبية
 - 524شركة احجار سيناء للرخام والجرانيت ش م م شركة سبق قيدها برقم  78157قيدت فى
 2014-11-27برقم ايداع 28574وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
المصنع الكائن بالقطعة رقم  14بمنطقة عرب ابو ساعد الصناعية  -الصف  -الجيزة  -وذلك بغرض اقامة نشاط
رخام وجرانيت
 - 525داينامك للمخازن ش م م شركة سبق قيدها برقم  78976قيدت فى  2014-12-28برقم ايداع
31860وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح الفرع القطاع رقم 1
بالمنطقه القتصادية شمال غرب خليج السويس بقطعه الرض و حدودها المساحية كالتالي الحد الشمالي  :الطريق
الرئيسي و شركة بولي كيم لصناعه بي اي تي  -و الحد الجنوبي طريق  Lوالحد الشرقي الشركة المصرية
لبلوكات النود الكربونية و الشركة المالية و الصناعية المصرية و الحد الغربي  :طريق  36و شركة بولي كيم
لصناعه بي اي تي
 - 526شركة برهان لتجارة وتعبئة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  84494قيدت فى 2015-06-07
برقم ايداع 19225وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم (أ) عماره
 - 173الشباب الجنوبي  -التجمع الول  -و تعيين السيد  /عبد الرحمن برهان فرج المصري -مديرا لفرع
 - 527شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  1996-10-21برقم
ايداع 10914وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل الفرع  72شارع
الحجاز قسم النزهه الجديدة امام مستشفي هليوبوليس
 - 528شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  1996-10-21برقم
ايداع 10914وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل الفرع شارع
النصر  -قطعه رقم  4محلت الستاد بجوار بنك بي ان بي باربيا
 - 529شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  1996-10-21برقم
ايداع 10914وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع العامرية
بجوار كوبري العامرية اسفل عمارة عمر المختار
 - 530شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  1996-10-21برقم
ايداع 10914وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع شارع
الميثاق حاليا  -القبال سابقا  -لوران  -قسم اول الرمل
 - 531شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  1996-10-21برقم
ايداع 10914وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع شارع مسجد
الهدايا مناشر القومية العربية ارض الحداد  -امبابة
 - 532شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  1996-10-21برقم
ايداع 10914وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل الفرع شارع
العاشر من رمضان بعمارة المعمورة حي الزهور
 - 533شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  1996-10-21برقم
ايداع 10914وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع 36
شارع الجمهورية امام سيراميك عامر
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 - 534ايتا لعمال الضبط والتزان ETA FOR TESTING ADJUSTING AND BALANCING
شركة سبق قيدها برقم  113368قيدت فى  2017-11-28برقم ايداع 46899وفى تاريخ 2022-06-12
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  12 - 1ش الحسن شيراتون  -متفرع من ش
احمد اسماعيل
 - 535الشركه المصريه لمنتجات اللبان ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  113720قيدت فى
 1997-06-04برقم ايداع 6446وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل
الفرع  32ج شارع مراد
 - 536الشركه المصريه لمنتجات اللبان ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  113720قيدت فى
 1997-06-04برقم ايداع 6446وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل
الفرع المنطقه الثالثه  -قطعه رقم  6 - 15اكتوبر
 - 537جويس للسياح ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  117627قيدت فى  2018-02-26برقم ايداع
9135وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اغلق الفرع
 - 538دووبل للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  127221قيدت فى  2018-11-07برقم ايداع
47183وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع ماهو بالدور
الرضي مساحتها  430متر مربع داخل ارض ملك مؤسسه المدرسة العبيدية
 - 539كونتكت للتأجير التمويلي  CONTACT LEASING S.A.Eشركة سبق قيدها برقم 129441
قيدت فى  2018-12-27برقم ايداع 55820وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  4 :ممر بهلر الدور الثانى شقة رقم  6و 8
 - 540زويا بيوتى لونج  Zoeya Beauty Loungeشركة سبق قيدها برقم  132410قيدت فى
 2019-03-06برقم ايداع 10680وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الدور الثالث قطعه رقم  348/3التجمع الخامس  -مركز المدينه  -القطاع التالت و تعيين السيد /هيثم محمد صبري
منير الدسوقي مدير للفرع
 - 541حلب الشهباء للجزارة شركة سبق قيدها برقم  134678قيدت فى  2019-04-24برقم ايداع
19142وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح  /محل رقم
 - 17الدور الرضي  -قطعه رقم  - 8بالمركز التجاري العبور  -بمنطقه السكان القومي بالترفيهيه
 - 542حلب الشهباء للجزارة شركة سبق قيدها برقم  134678قيدت فى  2019-04-24برقم ايداع
19142وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محل رقم  - 18بسور نادي
العبور الرياضي و الجتماعي
 - 543شركة فوبيوس للتجارة العامة رول ان بيك  Fobeos For General Trading Roll nشركة سبق
قيدها برقم  143293قيدت فى  2019-12-04برقم ايداع 51641وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو قيد الفرع  -المحل رقم  CG25بالدور الرضي الكائن بالمبني  Cبالمركز
التجارى  Gate Wayبمشروع الرحاب
 - 544شركة فوبيوس للتجارة العامة رول ان بيك  Fobeos For General Trading Roll nشركة سبق
قيدها برقم  143293قيدت فى  2019-12-04برقم ايداع 51641وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -المحل رقم  CG25بالدور الرضي الكائن بالمبني  Cبالمركز
التجارى  Gate Wayبمشروع الرحاب
 - 545شاورما الريم لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  147380قيدت فى  2020-02-23برقم ايداع
8700وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل الكائن بالعقار  6شارع حافظ
رمضان مدينه نصر  -القاهرة وتعيين السيد  /محمد عبد الحميد على عبد المنعم  -مدير للفرع  -رقم قومى
27605130100415
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 - 546شاورما الريم لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  147380قيدت فى  2020-02-23برقم ايداع
8700وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية  1محطه وقود شل اوت ( ش
الجيش  -امام استاد المنصوره  -المنصوره اول  -الدقهلية ) وتعيين السيد  /فتحى محمد محمد فتحى عبد العزيز
مدير للفرع  -رقم قومى 29306010110913
 - 547ذودياك تكستايل  ZODIAC TEXTILEشركة سبق قيدها برقم  148591قيدت فى 2020-03-17
برقم ايداع 12669وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة كامل مسطح
الدورين الرضي باللكامل و الدور الول بعد الرضي بالعقار رقم  90شارع عباس العقاد  -مدينه نصر المنطقه
السادسه  -و تعيين السيد  /عمرو وفيق احمد ذكري  -مدير للفرع
 - 548ذودياك تكستايل  ZODIAC TEXTILEشركة سبق قيدها برقم  148591قيدت فى 2020-03-17
برقم ايداع 12669وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل التجاري رقم
( )G46مول العرب  -ميدان جهينه  -و تعيين السيد /عمرو وفيق احمد ذكري  -مديرا للفرع
 - 549سوق الميديكال  souq almedicalشركة سبق قيدها برقم  151361قيدت فى  2020-07-21برقم
ايداع 22167وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم
 - 31شارع الرشيدي  -الدور الخامس  -السيدة زينب
 - 550كرد الدوليه  Kurd Internationalشركة سبق قيدها برقم  158039قيدت فى  2020-12-06برقم
ايداع 45906وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالقطعه رقم
 41بالمنطقه الصناعية  800فدان مدينة بدر
 - 551الواهبة لتجارة الملبس شركة سبق قيدها برقم  158485قيدت فى  2020-12-13برقم ايداع
47110وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم ( )2بالعمارة رقم ()1أ
عمارات الشمس  -مصطفى النحاس
 - 552ام بى تريد ليميتد  M.B TRADE LIMITEDشركة سبق قيدها برقم  159737قيدت فى
 2021-01-04برقم ايداع 267وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح
الفرع  1.2.3مركز خدمات فرعي  3المنطقه الصناعية  -التجمع الثالث
 - 553اوتو برو  AUTO PROشركة سبق قيدها برقم  160648قيدت فى  2021-01-24برقم ايداع
3457وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محطه خدمه و تموين السيارات
وطنية زهراء المعادي  - 2و تعيين السيده /ريم علي حسن علي تحمل رقم قومي  29912130103489 :مديرا
لفرع
 - 554دريم ميكرز لتكنولوجيا المعلومات والنظم  dream makersش.م.م شركة سبق قيدها برقم
 162398قيدت فى  2021-02-24برقم ايداع 9240وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة  28كورنيش النيل المعادي  -ابراج سماء المعادي  -برج  2الدور  17و تعيين السيد /محمد
مدحت اسماعيل طه يحمل رقم قومي  28212022103477 :مديرا للفرع
 - 555ماران للدارة الفندقية شركة سبق قيدها برقم  162621قيدت فى  2021-03-01برقم ايداع
10080وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /فيل  255شارع
شمال الشويفات  -التجمع الخامس
 - 556اوه بريك  O BREAKشركة سبق قيدها برقم  164616قيدت فى  2021-04-06برقم ايداع
16516وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع وحدة رقم
 F01-P03-07الدور الرضي المرحلة الولي بمول  MAR.Vالكائن بقطعه  33المستثمرين الشمالية  -ليله
كومبوند  -القاهرة الجديدة
 - 557الزعفران لفن الحديد شركة سبق قيدها برقم  166596قيدت فى  2021-05-30برقم ايداع
23716وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
[ القطعه رقم ( )68المنطقه الصناعيه ــ ال  800فدان ــ شرق الروبيكي ــ مدينه بدر ــ القاهره ]
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 - 558أسباير فارما شركة سبق قيدها برقم  170586قيدت فى  2021-08-16برقم ايداع 37230وفى
تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  135 :شارع مصطفى النحاس
 - 559ايه جى للستشارات  A G Advisoryشركة سبق قيدها برقم  178256قيدت فى 2021-12-21
برقم ايداع 62156وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 5 :
شارع الفضل متفرع من شارع طلعت حرب – باب اللوق – وسط البلد – عابدين
 - 560شركه مجموعة أريان للصناعة و التجارة شركة سبق قيدها برقم  178730قيدت فى 2021-12-29
برقم ايداع 63970وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع /
القطعة رقم  106من  1كدستر حوض خارج الزمام البحرى رقم  53بناحية البركة ق  -48ارض اللواء عماد
نصر  -المنطقة الصناعية -جسر السويس
 - 561نور العاصمة للتسويق العقارى وادارة المشروعات  Nour ALAsemaشركة سبق قيدها برقم
 178740قيدت فى  2021-12-29برقم ايداع 63980وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة  24شارع محمد رضوان قسم مدينة نصر ثاني الدور الرابع شقة رقم - 8
 - 562فيرتكس ايفينت مانجمنت  VERTEX EVENT MANAGMENTشركة سبق قيدها برقم
 181021قيدت فى  2022-02-09برقم ايداع 7904وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  10 -ش سراى الجزيرة  -الزمالك
 - 563ايه ام ام جي للتسويق العقاري  A.M.M.Gشركة سبق قيدها برقم  187109قيدت فى
 2022-05-23برقم ايداع 31006وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع شقه  6بلوك  41ش مصطفي النحاس  -المنطقه الثامنه
 - 564شركه العبور للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  286416قيدت فى  1994-12-11برقم
ايداع 18751وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم 104
الدور العاشر بالسراج مول مدخل  6امامي تقطاع شارع عطية الصوالحي مع شارع نجاتي سراج
 - 565شركه العبور للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  286416قيدت فى  1994-12-11برقم
ايداع 18751وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع  5 -ش
اللواء صالح حرب  -الحى السابع  -اعتبارا من 2022/4/30
 - 566شركه الربوه الهادئه للستثمار العقارى والسياحى (كمبنى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  6900قيدت
فى  2005-02-08برقم ايداع 302وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الغاء فرع بالعنوان 10 /شارع طنطا ميدان ابو المواهب  -الدور الول  -العجوزة -
 - 567الربوه الهادئه للستثمار العقارى والسياحى ( كمينى ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  6900قيدت فى
 2011-02-20برقم ايداع 2800وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء
الفرع
 - 568رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد شقة  15 / 3 , 15 /1بالدور الول
العلوى بالعقار رقم  15شارع عبدالمنعم  -شياخة الشرق  -قسم الشرق تعيين /نهلة جمعه جمعه مديرا فرع برقم
قومى 26506120300244
 - 569رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2001-08-19برقم ايداع 4422
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس المكتب الكائن بالدور الثانى علوى بالعقار
رقم  316شارع الجيش  -برج الجزيرة  -تعيين  /محمد طه بكر ابراهيم مديرا فرع برقم قومى
26506120300244
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 - 570كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م شركة سبق قيدها برقم  28370قيدت فى 2007-11-11
برقم ايداع 23048وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم ( BG14
) الدور الرضي الكائن بالمبنى (  ) Bبالمركز التجارى  - Gate Wayبمشروع الرحاب
 - 571شركه النيل للملبس شركة سبق قيدها برقم  46058قيدت فى  1978-11-22برقم ايداع 5668
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع الكائن بالعنوان  /عمارة سفن
ستار  -شارع الجيش  -المحلة الكبرى
 - 572شركه النيل للملبس شركة سبق قيدها برقم  46058قيدت فى  2019-10-01برقم ايداع
1710153وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع
 - 573محمد احمد عبد السلم محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  80460قيدت فى  2015-02-23برقم
ايداع 4907وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم ( )3بلوك ()1
المنطقة ( )3بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة (بمدينة  15مايو
 - 574دى اتش ال  -مصر شركة سبق قيدها برقم  82318قيدت فى  2015-04-28برقم ايداع 12065
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مبني الشحن السريع -
الكسبريس  -الكائن بمشروع قرية البضائع الجديدة – مطار القاهرة  -محافظة القاهرة
 - 575شركة سيكيور لمكافحة الفات و الحشرات شركة سبق قيدها برقم  86321قيدت فى 2015-09-16
برقم ايداع 26313وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر محل تجاري
  91شارع الذهبية  -قسم ثان الغردقة  -و تعيين السيد  /هاني محمد مصطفي السيد احمد  -و يحمل رقم قومي 27604061302497:مديرا للفرع
 - 576سلطانة القهوة شركة سبق قيدها برقم  95001قيدت فى  2016-07-04برقم ايداع 21098وفى
تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة جزء من حرم الطريق الدائري امام عمارات
المعراج في مخرج بنزينه امارات مصر -و تعيين السيد /محمد محسن هلل رقم قومي 28909232102636 :
مديرا للفرع
 - 577تولز لعمال الديكور( Tools Productionش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103800قيدت فى
 2017-03-26برقم ايداع 11065وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان  -منزل سليمان صلح نزلة الدائرى باسوس مركز القناطر الخيرية القليوبية
 - 578أي تي سبورتررز للتجارة  IT Supporters tradingشركة سبق قيدها برقم  107164قيدت فى
 2017-07-04برقم ايداع 23282وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  /شقه رقم ( )2بالعقار رقم  9ب شارع  - 216دجله المعادي
 - 579شركة النيل للعمارة والنشاءات الحديثة  MASAشركة سبق قيدها برقم  107468قيدت فى
 2017-07-13برقم ايداع 24097وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
عماره  132المنطقه الثامنه عمارات  -المجاوره الثالثه  -مدينه الشروق
 - 580اكسبورت بارتنرز لستشارات التجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  119770قيدت فى
 2018-04-08برقم ايداع 16581وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :وحدة رقم  ET-M-7-69بالدور السابع بمبنى برج الييت الكائن بقطعة الرض رقم  2شرق
التوستراد امام مدخل مدينة زهراء المعادى الجديده -البساتين
 - 581ميراد العقارية  MIRADشركة سبق قيدها برقم  121858قيدت فى  2018-06-06برقم ايداع
25120وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مكتب رقم 4
بالوحدة رقم (  - ) D6الدور الرضى بعد البدرومين  -مبنى مشروع معادى جيت  34 -رمزية  -تقسيم شرق
الشطر الثالث من دجلة  -مشروع اسكان نيركو  -قسم المعادى
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 - 582جلوبال أدفايس للوساطة فى التأمين GLOBAL ADVICE FOR INSURANCE
 BROKERAGE )GAIBشركة سبق قيدها برقم  122112قيدت فى  2018-06-13برقم ايداع
26167وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  9 -ش البطراوى
 جنينه مول - 583كى أف جى لتصنيع المواد الغذائية  KFGشركة سبق قيدها برقم  129186قيدت فى 2018-12-20
برقم ايداع 54536وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المصنع الكائن فى
القطعة رقم  - 19منطقة الصناعات الصغيرة  -شمال طريق القطامية  -طريق العين السخنة  -التجمع الثالث -
تعيين  /غادة مصطفى ابراهيم الجنزورى مديرا للفرع برقم موقع 26505100102628
 - 584تراتو شركة سبق قيدها برقم  130593قيدت فى  2019-01-28برقم ايداع 3962وفى تاريخ
 2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  /قطعة  19بلوك 35
 شارع عبدالعزيز عيسي  -المنطقة التاسعة - 585روبيكون للتطوير والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  135308قيدت فى 2019-05-16
برقم ايداع 21358وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
العقار رقم  - 224القائم بالقاهرة الجديدة  -التجمع الول  -منطقة الياسمين 6
 - 586ياوا للستيراد  YAWAشركة سبق قيدها برقم  138832قيدت فى  2019-08-27برقم ايداع
35242وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /قطعه 15
بلوك  - 53المنطقه التاسعه  -مدينه نصر
 - 587ياوا للستيراد  YAWAشركة سبق قيدها برقم  138832قيدت فى  2019-08-27برقم ايداع
35242وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  9شارع دولتيان  -الخلفاوي -
شبرا
 - 588عماد محمد على عبد ا عامر الحلحلي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  148170قيدت فى
 2020-03-09برقم ايداع 11161وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل العنوان  -المحل رقم (  ) 21 , 49بالدور الول  -سنتر بلو ستار ( تجارى ادارى ) بالقطعه رقم - 15 / 1
المحور المركزى  -مدينة السادس من اكتوبر  .وبذلك ينقل القيد الى سجل استثمار  6اكتوبر
 - 589تعديل السم التجارى ليصبح  /ايرس ميديا للنتاج الفني IRIS MEDIA FOR MEDIA
( PRODUCTIONش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  151921قيدت فى  2020-08-06برقم ايداع
24173وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان /
الشقة الكائنه فى الدور الول رقم ( )6فى العقار رقم  1103كورنيش النيل ـ
جاردن سيتى  -قصر النيل
 - 590ابن الشام للتصنيع شركة سبق قيدها برقم  151969قيدت فى  2020-08-09برقم ايداع 24382
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مطعم بالمحل رقم ( )158-157بالسوق
التجارى  -الرحاب التجمع الول  -تعيين السيد /محمد السعيد ابوزيد الزينى مديرا للفرع برقم قومى
28811131501319
 - 591ابن الشام للتصنيع شركة سبق قيدها برقم  151969قيدت فى  2020-08-09برقم ايداع 24382
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مطعم بالمحل رقم ( )159بالسوق
التجارى  -الرحاب التجمع الول  -تعيين السيد /محمد السعيد ابوزيد الزينى مديرا للفرع برقم قومى
28811131501319
 - 592ابن الشام للتصنيع شركة سبق قيدها برقم  151969قيدت فى  2020-08-09برقم ايداع 24382
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مطعم بالمحل رقم ( )162 -161بالسوق
التجارى  -الرحاب التجمع الول  -تعيين السيد /محمد السعيد ابوزيد الزينى مديرا للفرع برقم قومى
28811131501319
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 578 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 593الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
شارع طريق أسيوط
 - 594الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج
شارع خور الساحل
 - 595الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم
شارع التل متفرع من شارع أبو الجنش
 - 596الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم
شارع جمال عبد الناصر أمام بنك السكندرية  -حى شرق
 - 597الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
شارع جمال عبد الناصر  -خلف المجلس القديم
 - 598الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
شارع الجلء مع شارع السعادة بجوار البنك الهلى
 - 599الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
شارع طلعت حرب
 - 600الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
شارع الترعة الفاروقية
 - 601الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين شركة سبق قيدها برقم  157106قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
بتقاطع شارع ابراهيم الطورى مع شارع الجيش
 - 602موند للكيماويات  Mond Chemicalsشركة سبق قيدها برقم  159389قيدت فى 2020-12-28
برقم ايداع 50029وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية  8شارع عمر بن
عبد العزيز  -اول المنصوره  -وبذلك ينقل القيد استثمار القاهرة الي استثمار جمصة
 - 603اسكرتش كو  .SCRATCH COشركة سبق قيدها برقم  160081قيدت فى  2021-01-12برقم
ايداع 15410وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى
بالعنوان  /الوحدة رقم (  )vs )1106 ) 1330بالمبنى رقم  11ح  4 /تقسيم اللسلكى  -المعادى الجديدة
 - 604جاينت فارما للدوية  Giant Pharmaشركة سبق قيدها برقم  161442قيدت فى 2021-02-08
برقم ايداع 6122وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان  -برج
اركان الدور الول شارع محمود شاهين البر الشرقى  -شبين الكوم  -المنوفية  .نقل المقر
 - 605الرحاب للنتاج الداجني شركة سبق قيدها برقم  162855قيدت فى  2021-03-04برقم ايداع
10774وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان /
الوحدة الدارية رقم  2بالدور الرضى بالعقار المقام على القطعة  12الحى الثانى المنطقة الثالثة  -التجمع الخامس
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 - 606الشركة الفنيه للتصميم الهندسى  -جاس تكنيك شركة سبق قيدها برقم  165764قيدت فى
 2021-05-06برقم ايداع 20764وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -مكتب (  ) G20الكائن بالطالق الرابع من العقار رقم  - 100ش المرغنى
 - 607المعراج لصناعة الطوب السمنتي والطفلي شركة سبق قيدها برقم  168647قيدت فى
 2021-07-08برقم ايداع 31547وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ
تعديل العنوان  -الدور الول علوي كفر الشيخ تقسيم الطباء امام مستشفي الزهراء  -محافظة كفر الشيخ
 .نقل ادارى
 - 608امبرور دايفرز شرم للنشطة البحرية  Emperor Divers Sharmشركة سبق قيدها برقم
 168938قيدت فى  2021-07-14برقم ايداع 32638وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحر الحمر تعديل العنوان  -شقة  – 2الدورالرضي – عقار  64ج – 2/تقسيم مجاويش – الغردقة -
البحر الحمر .
 - 609ماجنوم برودكتس انترناشيونال ال ال سي MAGNUM PRODUCTS INTERNATIONAL
 LLCشركة سبق قيدها برقم  171932قيدت فى  2021-09-07برقم ايداع 41402وفى تاريخ
 2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الشقة رقم  3الكائنة بالدور الثالث
فوق الرضى  -بالعقار رقم  20شارع أمين زكى  -مدينة نصر  -القاهرة
 - 610أر-ام للتجاره العامه و التوريدات شركة سبق قيدها برقم  176161قيدت فى  2021-11-17برقم
ايداع 55297وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم ( 41ب )
شارع مصطفى المراغى  -الدور الثالث بعد الراضى  -برج الكرنك .
 - 611ريفير للستثمار والتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم  178964قيدت فى  2022-01-03برقم
ايداع 364وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم  9الدور الثانى ــ
بمول بولريس ــ شارع التسعين الشمالى القطاع الرابع ــ التجمع الخامس .
 - 612وايت ايديشن  WHITE EDITIONشركة سبق قيدها برقم  181569قيدت فى 2022-02-20
برقم ايداع 10383وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
الفيل رقم  3و  4قطعة رقم  126تقسيم حى الملتقى العربى  -قسم النزهة
 - 613الشركة العالمية لتنمية نبق السياحية شركة سبق قيدها برقم  302345قيدت فى  1997-02-24برقم
ايداع 3352وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة 703
الكائنة بالدور السابع  -العقار رقم  11عمارات الشركة السعودية  -ش النزهة
 - 614النيل للصناعه والتجهيزات شركة سبق قيدها برقم  2633قيدت فى  2001-02-11برقم ايداع
118وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع ناصيه خارخ زمام
بساتين السماعيلية  -بلبيس
 - 615شركه الصفا للسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  5201قيدت فى  2000-05-18برقم ايداع
2578وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان /شقة رقم 12
 برج  4متوسط -أبراج عثمان  -كورنيش النيل -المعادى - 616شركه الصفا لسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  7978قيدت فى  2001-12-20برقم ايداع
6813وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 617الشركه الحديثه للتسويق المباشر شركة سبق قيدها برقم  10765قيدت فى  2004-01-18برقم ايداع
303وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع بالعنوان  /طريق
الحرية سيدى جابر
 - 618الشركه الحديثه للتسويق المباشر شركة سبق قيدها برقم  10766قيدت فى  2004-01-18برقم ايداع
304وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع بالعنوان  /عبد الحميد
عزت المنطقة السادسة
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 - 619شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889قيدت فى  2004-02-17برقم
ايداع 8017وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة رقم
( )A N 005الكانة في المجمع التجاري (تاون سنتر) الكائنة في طريق القاهرة السماعيلية مع الطريق الدائري
القديم
 - 620الشركه الحديثه للتسويق المباشر شركة سبق قيدها برقم  14464قيدت فى  2005-10-04برقم ايداع
14047وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع بالعنوان  /محمد فريد
الحى المتيز المجاورة  3بمدينة  6اكتوبر
 - 621الدولية للصناعات الزجاجية ( صلح الدين محمد حسن السجاعى وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم
 26062قيدت فى  2007-07-29برقم ايداع 14642وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان محل رقم  8.7علي يسار الخارج من المول بالعقار رقم  1شارع اميل
غناجة  8ش سرباكس سابقا  -الدرب الحمر
 - 622شركه الفيوم لصناعه السكر شركة سبق قيدها برقم  35451قيدت فى  1997-08-18برقم ايداع
1562وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان  -قصر الباسل  -اطسا
 - 623شركه الفيوم لصناعه السكر شركة سبق قيدها برقم  35451قيدت فى  1997-08-18برقم ايداع
1562وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع قصر الباسل  -اطسا -
الفيوم
 - 624شركه الفيوم لصناعه السكر شركة سبق قيدها برقم  35451قيدت فى  1997-08-18برقم ايداع
1562وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم اغلق الفرع  -قصر الباسل  -اطسا
 - 625أرابياتا للغذية والمشروبات وادارة المطاعم ش م م شركة سبق قيدها برقم  40744قيدت فى
 2009-08-20برقم ايداع 17501وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  /محل رقم  214بالدور الول جناح ( أ ) بالمركز التجارى الملحق بمحطة قطارات رمسيس ( محطة
مصر )  -مطعم
 - 626سموكرى مصر للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  47243قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع 16776وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اغلق الفرع  -مطعم
البحيرة الصناعية بجوار مساكن كاتانيا  -منتجع مراسي  -مدينة سيدي عبد الرحمن  -الساحل الشمالي
 - 627سموكرى مصر للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  47243قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع 16776وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اغلق الفرع  -بمنتجع
ستيل  -سيدي عبدالرحمن الساحل الشمالي -منطقه الكافتيريا و المطعم بشاطئ المنتجع (ذا سموكري بيتش)
 - 628سموكرى مصر للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  47243قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع 16776وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع وحدة رقم
 CB2-7مارينا  -منتجع مراسي سيدي عبدالرحمن  -الساحل الشمالي  -الكيلو  125مرسي مطروح لكابتين
 - 629سموكرى مصر للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  47243قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع 16776وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع المارينا -
منتجع مراسي  -سيدي عبدالرحمن الساحل الشمالي  -مرسي مطروح وحدة رقم B4 - EX25.B1-B4-EX26
 - 630سموكرى مصر للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  47243قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع 16776وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع مطعم
البحيرة الصناعية بجوار مساكن كاتانيا  -منتجع مراسي  -مدينة سيدي عبد الرحمن الساحل الشمالي
 - 631سموكرى مصر للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  47243قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع 16776وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع بمنتجع
ستيل  -سيدي عبدالرحمن الساحل الشمالي -منطقه الكافتيريا و المطعم بشاطئ المنتجع (ذا سموكري بيتش)
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 - 632تامر سعد عبد المجيد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  47723قيدت فى  2010-08-22برقم
ايداع 18799وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى
بالعنوان  17 /شارع ابو بكر الصديق
 - 633مالتى تريد للتجارة شركة سبق قيدها برقم  74968قيدت فى  2016-02-04برقم ايداع
تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

3900وفى

 - 634مالتى تريد للتجارة شركة سبق قيدها برقم  74968قيدت فى  2014-07-02برقم ايداع 15894
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  20 :شارع محمد سعيد
الحلوانى  -قسم النزهة
 - 635مالتى تريد للتجارة شركة سبق قيدها برقم  74968قيدت فى  2014-07-02برقم ايداع 15894
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  17 :شارع محمد سعيد
الحلوانى  -قسم النزهة
 - 636مالتى تريد للتجارة شركة سبق قيدها برقم  74968قيدت فى  2021-03-15برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

12426

 - 637ريستارت تكنولوجى( Restart Technologyش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  84611قيدت فى
 2015-07-09برقم ايداع 19717وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  15 -ش سليمان عزمى
 - 638ان اى ايجيبت للستيراد و التصدير و التجاره العامه شركة سبق قيدها برقم  92048قيدت فى
 2016-03-27برقم ايداع 10213وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -العقار رقم  - 12ش 251
 - 639امارتى للتجاره والستثمار شركة سبق قيدها برقم  109368قيدت فى  2022-02-24برقم ايداع
11949وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع بالعنوان  /قطعه A
المركز التجاري و الداري داون تاون قطامية  -الكائن بشارع التسعين  -مركز المدينة  -التجمع الخامس  -القاهرة
الجديدة
 - 640صهيب محمد الخالد المسدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  110850قيدت فى  2017-10-18برقم
ايداع 38818وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :القطعة
رقم (  5و  6و  7و 8و 9و  ) 10بلوك (  ) 20026المنطقة الصناعية ( المتداد الغربي ) مدينة العبور
 - 641النصارى للتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم  119505قيدت فى  2018-04-02برقم ايداع
15490وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -غرفة ضمن
الشقة بالعقار رقم  33د  -ابراج سما القاهرة  -الطريق الدائرى
 - 642ذا فرست للتنمية العقارية وإدارة المشروعات The First for realestate
 development&projects managementشركة سبق قيدها برقم  120920قيدت فى
 2018-05-10برقم ايداع 21191وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
افتتاح الفرع  21ش زكي رجب سموحة
 - 643السورية اليطالية فورتين لصناعة الملبس شركة سبق قيدها برقم  121230قيدت فى
 2018-05-16برقم ايداع 22266وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -الدور الول والثانى والثالث فى القطعة رقم  - 10ش حسام السيد ابو رجب  -زهراء السلم
 - 644كريستال بروبريتز للتنمية والتطوير العقارى CRYSTAL PROPERTIES FOR
 DEVELOPMENTشركة سبق قيدها برقم  124680قيدت فى  2018-09-03برقم ايداع 36955
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  3 /شارع
حسن صادق -
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 - 645تقنية تك لتطوير البرمجيات  Teqnia Techشركة سبق قيدها برقم  126297قيدت فى
 2018-10-16برقم ايداع 43376وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  25 /شارع الدكتور السبكى
 - 646نكست للدعاية والعلن NEXTشركة سبق قيدها برقم  127782قيدت فى  2018-11-21برقم
ايداع 49382وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع عقار رقم
 1الدور الرضي شارع الترعه الباسوسية القناطر الخيرية
 - 647عز العرب ستار للستثمار والتوكيلت التجارية  EZZEL ARAB STARشركة سبق قيدها برقم
 135917قيدت فى  2019-06-03برقم ايداع 23598وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة افتتاح الفرع  LG44مول العرب  6 -اكتوبر
 - 648لو باكر أطلس للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  140262قيدت فى  2019-09-29برقم ايداع
40548وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع المصنع رقم - 146
نموذج أ بالمنطقه الجنوبيه  6 -مليون مجمع  - 1العاشر من رمضان
 - 649لو باكر أطلس للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  140262قيدت فى  2019-09-29برقم ايداع
40548وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الرضي  14 -حلمي
المصري  -الماظة  -مصر الجديدة
 - 650نهاد عبدالغنى طعمه للتصدير شركة سبق قيدها برقم  144163قيدت فى  2019-12-23برقم ايداع
54626وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان  -المكتب رقم 18
بالدور الثانى علوى  -بالمحور المركزى امام مستشفى هرمل الجديدة  -مدينة السادات
 - 651النزهه لدارة المطاعم اومامى  umamiشركة سبق قيدها برقم  145057قيدت فى
 2020-01-09برقم ايداع 1214وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح
افتتاح الفرع مكان ملحق علي حمام السباحة رئيسي فيس الصف الول ضمن مشتملت قرية  /لفيستا كسكادا
الكائنة بقطاع سيدي عبدالرحمن
 - 652ستاربايتس  STAR BITESشركة سبق قيدها برقم  145177قيدت فى  2020-01-13برقم ايداع
1523وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح مطعم (كوكيت
 )COQUETTEالفرع قطعة رقم  - 60قريه الدبلوماسيين النموذجيه  -سيدي عبد الرحمن  -طريق مرسي
مطروح
 - 653الفراعنه للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  145457قيدت فى  2020-01-16برقم ايداع
2348وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم  448بلوك  oالمنطقة
الصناعية (  800فدان )
 - 654بيواند للتوكيلت التجارية  BEYONDشركة سبق قيدها برقم  150881قيدت فى 2020-07-12
برقم ايداع 20563وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  20شارع محمد
توفيق دياب  -المنطقة السادسة  -مدينة نصر  -شقة رقم ( - )5الدور الثالث –
 - 655المصريون المتحدون للمشروعات السياحية والغذائية العالمية شركة سبق قيدها برقم  152617قيدت
فى  2020-08-23برقم ايداع 26757وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الوحده التجاريه ( )B6منطقة منتزه الطاهره الزيتون  -مطعم اباتشى تشيكن كاوبوى برجر -تعيين /جمال فاروق
عواد عفيفى مديرا للفرع برقم قومى 27903060101576
 - 656هول تاكوز للتجاره شركة سبق قيدها برقم  153877قيدت فى  2020-09-14برقم ايداع 31109
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المكتب رقم 33بمول الميرلند عماره 15
ب -مصر الجديدة
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 - 657هول تاكوز للتجاره شركة سبق قيدها برقم  153877قيدت فى  2020-09-14برقم ايداع 31109
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع كشك رقم ( )K-L17مشروع
اربيل بلزا  -التجمع الخامس
 - 658هول تاكوز للتجاره شركة سبق قيدها برقم  153877قيدت فى  2020-09-14برقم ايداع 31109
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع تراك رقم ( )K4مشروع
هايد بارك  -التجمع الخامس
 - 659ايجي ابرا سيف  Egy Abra Siveشركة سبق قيدها برقم  156733قيدت فى  2020-11-08برقم
ايداع 40793وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
قطعه  70منطقه الخدمات المركزيه – مدينه  15مايو – القاهره
 - 660رامى جمال عبد الوهاب وشريكته شركة سبق قيدها برقم  157442قيدت فى  2020-11-29برقم
ايداع 44278وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركه
الرئيسي ليصبح بالعنوان  /شقه رقم  302الدور الثالث والرابع  -عقار رقم  - 100شارع الميرغني
 - 661امارتى للتجاره والستثمار شركة سبق قيدها برقم  159158قيدت فى  2020-12-22برقم ايداع
49205وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع  /مول بولريس قطعه
رقم  3قطاع الرابع -القاهره الجديده -التجمع الخامس
 - 662وابل للستشارات شركة سبق قيدها برقم  162354قيدت فى  2021-02-24برقم ايداع 9187
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -رقم  85ش  9المعادى -
وحدة ادارية رقم 1
 - 663سيتى ليت للتسويق العقارى  CITY LIGHTشركة سبق قيدها برقم  165470قيدت فى
 2021-04-26برقم ايداع 19620وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  30 /شارع سيبويه المصرى من شارع الطيران
 - 664المروج للصناعات الكيميائيه والبلستيكيه شركة سبق قيدها برقم  165706قيدت فى 2021-05-05
برقم ايداع 20526وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعه رقم 1B
بالقطاع C-1والكائنه بالمنطقة الصناعيه فى قطعه الرض رقم  3الكائنه بمنطقه المطورين بمدينه السادات
 - 665النخبه لصناعه الجهزه الكهربائيه ومستحضرات التجميل  Eliteشركة سبق قيدها برقم 170637
قيدت فى  2021-08-16برقم ايداع 37297وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القليوبية اغلق الفرع  -الجزء الخلفي من القطعه رقم  8 - 17بلوك  - 20030المنطقه الصناعية  -المتداد
الغربي -
 - 666حسنى محمد احمد رمضان و شريكه شركة سبق قيدها برقم  172541قيدت فى  2021-09-19برقم
ايداع 43568وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -الوحدة
رقم  89بمساحة اجمالية 360م بالمنطقة الستثمارية بمدينة بنها ناحية الفاروقية  -عزبة نجيب
 - 667دوبا أون للستشارات و الخدمات الفنية DOPAON FOR TECHNICAL AND
 CONSULTANCY SERVICESشركة سبق قيدها برقم  178526قيدت فى  2021-12-26برقم
ايداع 63026وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مبنى
رقم  5158الدور الرضى المجاورة الخامسة مدينة المعراج خلف كارفورالمعادى
 - 668ليفدا للتسويق العقاري  liefde for real estateشركة سبق قيدها برقم  178858قيدت فى
 2022-01-02برقم ايداع 6وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل
العنوان  -عمارة  4شارع احباب الرسول  -حى السفارات
 - 669زونا لمستلزمات الحلواني شركة سبق قيدها برقم  180777قيدت فى  2022-02-06برقم ايداع
6734وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  12 -ميدان ابن
سندر
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 - 670زونا لمستلزمات الحلواني شركة سبق قيدها برقم  180777قيدت فى  2022-02-06برقم ايداع
6734وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  14ميدان ابن سندر -
الزيتون  -شيراتون
 - 671زونا لمستلزمات الحلواني شركة سبق قيدها برقم  180777قيدت فى  2022-02-06برقم ايداع
6734وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  44شارع مصر
للتعمير  -شيراتون  -النزهه
 - 672ديفانو لتجارة وتصنيع الثاث شركة سبق قيدها برقم  187116قيدت فى  2021-11-14برقم ايداع
9386وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح المحل الكائن في مشروع
السكان الفاخر رقم  3التابع للشركة الكويتية للتنمية العقارية بطريق النصر  -مدينة نصر اول بالعقار رقم  77ا
بجوار طيبة مول
 - 673بروجرس فارما لتجاره وتوزيع الدويه شركة سبق قيدها برقم  188708قيدت فى 2020-12-29
برقم ايداع 1101وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  59ش عمارات
اللوتس عماره (( - 8وبذلك يتم نقل القيد))
 - 674جولدن أيه للهندسة والنشاءات  Golden A for Engineering And Constructionشركة سبق
قيدها برقم  189167قيدت فى  2020-09-28برقم ايداع 4469وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القليوبية تم نقل لمركز العام من محافظة السكندرية ( استثمار السكندرية ) الى العنوان
الكائن فى الشقة رقم  6بالعقار رقم  _ 4شارع ابراج المركز العالمي _ الحي الول _
 - 675شركة السكندانافية للستثمارات والتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  294772قيدت فى
 1996-03-30برقم ايداع 4754وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء
افتتاح الفرع القطعه رقم  1منطقه القطاع السياحي بمدينة دهب
 - 676الشركة العالمية لتنمية نبق السياحية شركة سبق قيدها برقم  302345قيدت فى  1997-02-24برقم
ايداع 3352وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع مركز
جنوب نبق السياحي (خلف) خليج العقبه
 - 677الفيوم لصناعه السكر شركة سبق قيدها برقم  308905قيدت فى  1997-10-30برقم ايداع
21560وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع
 - 678شركه كومباكت سوفت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  356938قيدت فى  2003-12-02برقم ايداع
19852وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع  -فيل  95منطقه 1
 حى الياسمين  -التجمع الول  -واقالة مدير الفرع - 679شركه كومباكت سوفت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  356938قيدت فى  2003-12-02برقم ايداع
19852وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائنة في ميفيدا -
 business parkبالعقار رقم  B5الدور  2وحدة  B4قسم القاهرة الجديدة
 - 680شركه ريلينس للصناعات الثقيله  RELIANCE HEAVY INDUSTRIES RHIشركة سبق قيدها
برقم  5852قيدت فى  2004-04-18برقم ايداع 359وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  44 -مكرر ش فلسطين  -المعادى الجديدة
 - 681سامح محمد ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  41070قيدت فى  2009-09-10برقم ايداع
18877وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -قطعه 18070
علي  21شارع ذكي طليمات متفرع من شارع الثقافة – الحي التاسع – مدينه العبور – أمام ماركت الربيع –
الدور الثالث علوي شقه رقم 11
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 - 682سموكرى مصر للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  47243قيدت فى  2010-07-27برقم
ايداع 16776وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع المطعم
السياحي الكائن علي الشاطئ من الناحية الغربية  -قرية بيانكي  -سيدي عبدالرحمن الكيلو  134طريق اسكندرية /
مطروح  -راوي سر مركز العلمين
 - 683منازل للفنادق والتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم  48719قيدت فى  2010-10-25برقم ايداع
23188وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان /
العقار رقم  100شارع الشباب
 - 684النصر للمعدات والخدمات والستشارات الهندسية ش م م شركة سبق قيدها برقم  49885قيدت فى
 2011-01-03برقم ايداع 136وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل
المركز الرئيسى بالعنوان  /شقة رقم  2بالدور الرضى  -بالعنارة رقم  - 2بلوك  - 2عمارة الصحفيين  -شارع
عمر بن الخطاب
 - 685تيبكو للصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم  56846قيدت فى  2014-03-11برقم ايداع
5953وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع ممارسة النشاط الصناعى :
جزء من القطعة رقم  362امتداد الصناعية الثالثة (مبني المصنع دور ارضى وميزانين بمساحة 1664.4م)2
 6اكتوبر - 686صلح الدين محمد رفيعه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  67185قيدت فى  2013-06-20برقم
ايداع 14219وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان  -القطعة
رقم  119بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية -
 - 687كوزمديكس ايجيبت للرعاية الطبية Cosmedics Egyptشركة سبق قيدها برقم  92761قيدت فى
 2016-04-18برقم ايداع 12894وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع وحدة رقم  - f14بالمبني رقم  B14بالقطعه رقم  22المستثمرين الشمالية  -التجمع الول
 - 688ذا شيبينج سبوت  The shipping spotش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  100143قيدت فى
 2016-12-20برقم ايداع 40895وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  46 /المنطقة الولى  -مصر للتعمير  -مساكن الشيراتون
 - 689مكانك لحلول و استشارات العمال Makanak For Business Solutions And Consulting
(ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101229قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع 2391وفى تاريخ
 2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع وحدة رقم  i3مبني رقم  7بالدور الثاني -
قرية ليجاندا  -المجاورة الولي  -الحي الثاني الشيخ زايد
 - 690كي إم جي لدارة المشروعات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102893قيدت فى 2017-03-02
برقم ايداع 7992وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :غرفة
رقم (  ) 2شقة رقم (  ) 23بالدور الثانى – عمارة  22مشروع كلية البنات – مدينة نصر – القاهرة
 - 691احمد سعيد جابر رضوان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  110564قيدت فى  2017-10-11برقم
ايداع 37643وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم
( )A6Aالكائنة بالدور الول بمركز وجراج البستان التجاري باب اللوق
 - 692احمد سعيد جابر رضوان وشركاه شركة سبق قيدها برقم  110564قيدت فى  2017-10-11برقم
ايداع 37643وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل رقم
( )G235بالمجمع التجاري بمول العرب ميدان جهينة بمدينة السادس من اكتوبر
 - 693دياموند سيرفس للصيانة و التوريدات  Diamond Serviceشركة سبق قيدها برقم  121097قيدت
فى  2018-05-14برقم ايداع 21734وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم
افتتاح الفرع المسلة  -عمارات الشرطة  -اعلي مسجد اليمان
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 - 694جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان شركة سبق قيدها برقم  123834قيدت فى  2018-08-06برقم
ايداع 33571وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع  :قطعة
ارض زراعية رقم  232بجمعية التوفيق التعاونية الزراعية
 - 695جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان شركة سبق قيدها برقم  123834قيدت فى  2018-08-06برقم
ايداع 33571وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع :
المزرعة الكائنة بالقطعة رقم  243بجمعية التوفيق التعاونية الزراعية
 - 696جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان شركة سبق قيدها برقم  123834قيدت فى  2018-08-06برقم
ايداع 33571وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع  :قطعة
ارض زراعية رقم  231بجمعية التوفيق التعاونية الزراعية
 - 697الخروج من العمل تحت مظلة احكام قانون الشركات رقم  159لسنة  1981ولئحته التنفيذية الي العمل
تحت مظلة احكام قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية شركة سبق قيدها برقم 129424
قيدت فى  2018-12-27برقم ايداع 55754وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح فرع  :محل رقم ( )2الكائن بالعقار المقام على قطعة الرض رقم ( )7772منطقة (س) الهضبة
العليا
 - 698كونتكت للتخصيم شركة سبق قيدها برقم  131433قيدت فى  2019-02-13برقم ايداع 6951وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  4ممر بهلر الدور الثاني شقة
رقم  - 9قسم عابدين
 - 699الصفوة للتطوير العمراني (ش.م.م ) (
 SAFWA URBAN DEVELOPMENT )SUDشركة سبق قيدها برقم  134733قيدت فى
 2019-04-28برقم ايداع 19288وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع القطعه رقم  220شارع التعسين الشمالي القطاع الثاني  -مركز المدينة  -القاهرة الجديدة
 - 700سانيبيور للتجارة و التوزيع  SANIPURE FOR TRADINGAND DISTRIBUTIONشركة
سبق قيدها برقم  143473قيدت فى  2019-12-09برقم ايداع 52198وفى تاريخ  2022-06-15تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  23 -ش وزارة المالية  -الدور الثالث  -شقة  - 7التجمع
الول
 - 701صلح محمد فاروق وشريكته شركة سبق قيدها برقم  148306قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
11691وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  10 :شارع الغنام
 المنطقه الثامنة  -مدينة نصر اول - 702صلح محمد فاروق وشريكته شركة سبق قيدها برقم  148306قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
11691وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :القطعه رقم / 659
 3بالمنطقة الصناعية (  800فدان ) مدينة بدر
 - 703عصمت جروب للبلستيك شركة سبق قيدها برقم  152195قيدت فى  2020-08-13برقم ايداع
25295وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان /
30أ  -المصانع  -قسم البساتين  -القاهرة المقام على كامل قطعة الرض رقم  1154وجزء من القطعة الرض
الرض رقم  - 1153المنطقة الصناعية -
 - 704واصل لخدمات نقل البضائع شركة سبق قيدها برقم  154199قيدت فى  2020-09-21برقم ايداع
32199وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق فرع بالعنوان 8 /شارع
صلح سالم  -الحواميديه -
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 - 705او ماما برجر لدارة المطاعم O MAMA BURGER RESTAURANT MANAGEMENT
شركة سبق قيدها برقم  155462قيدت فى  2020-10-14برقم ايداع 36472وفى تاريخ 2022-06-15
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم  33بمنطقة محور كريزى واتر التجاريه على محور  26يوليو
بدينة الشيخ زايد  -تعيين  /مدحت جرجس بطروس حنا مديرا للفرع برقم قومى27407201401091
 - 706ليفنج أرت للتوريدات العمومية  LIVING ARTشركة سبق قيدها برقم  155697قيدت فى
 2020-10-19برقم ايداع 37297وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  48 -شارع عبدالمنعم حافظ السبع عمارات
 - 707سيلفى  SELFIEشركة سبق قيدها برقم  157531قيدت فى  2020-11-29برقم ايداع 44531
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح الفرع  175شارع التحرير -
حي الفرنج
 - 708كت اند كت  KIT and KITشركة سبق قيدها برقم  157807قيدت فى  2020-12-02برقم ايداع
45135وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مكتب ادارى رقم
 4بالمبنى الدارى رقم  1لمشروع كيندا المقام داخل مشروع تاج سيتى
 - 709ورلد تريد اجنسى ال تى دى
 World Trade Agency LTDشركة سبق قيدها برقم  161316قيدت فى  2021-02-04برقم ايداع
5733وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المطعم السياحي
الوحدة رقم ( )R49/R49Aالدور الرابع المرحله الولي و البالغ مساحتها (29.216متر مربع) من المركز
التجاري السياحي الترفيهي مشروع سيتي ستارز و الكائن بشارع عمر بن الخطاب
 - 710ورلد تريد اجنسى ال تى دى
 World Trade Agency LTDشركة سبق قيدها برقم  161316قيدت فى  2021-02-04برقم ايداع
5733وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع مطعم بالدور الرضي
و ملحقاته الحديقه المامية بالعقار  8شارع مساكن شيراتون
 - 711ناينتي ناين للتطوير العقاري وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم  163883قيدت فى
 2021-03-23برقم ايداع 14183وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
المصراوية  -عمارة  - 10الدور الرضي شقة  - 102التجمع الخامس
 - 712اومنى للتكنولوجيا والخدمات الذكية  OMNI Technology And Services co -شركة سبق قيدها
برقم  170479قيدت فى  2021-08-15برقم ايداع 36779وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  21 -الدور التاسع صلح سالم عمارات العبور
 - 713البداعات المحدودة للحاق العمالة شركة سبق قيدها برقم  171003قيدت فى  2021-08-23برقم
ايداع 38603وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -العقار
رقم  8شارع  154قسم المعادى
 - 714کراش ادفرتيسينج  ( CRASH ADVERTISINGش.ذ.م.م ) شركة سبق قيدها برقم 171186
قيدت فى  2021-08-25برقم ايداع 39186وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  :شقة رقم  17بالدور الرابع بالعقار رقم  15مساكن التعاونيات – مساكن شيراتون  -النزهة
 - 715مساكن للبناء الحديث شركة سبق قيدها برقم  178644قيدت فى  2021-12-28برقم ايداع
63664وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة  - 4الدور
السابع  -عمارة  - 11عمارات العبور  -صلح سالم
 - 716وائل البيومى المتولى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  189090قيدت فى  2019-10-07برقم ايداع
714وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محل  3بالدور الرضى عقار رقم
 11ش المرور امام البنك الزراعى ** -وبذلك يتم نقل القيد**
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 - 717ميراسكو الدولية للمستلزمات الطبية شركة سبق قيدها برقم  189326قيدت فى  2020-07-27برقم
ايداع 3217وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مساكن المظلوم الجديدة
بلوك  26مدخل  4شقة  2وذلك تم نقل القيد
 - 718نيو اميليو ترافيل ايجيبت للسياحة ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  369قيدت فى 1998-01-03
برقم ايداع 4وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء فرع الجراج الكائن
فى زمام ناصية الجيل مركز القصر محافظة القصر
 - 719شركه زهران للستثمارات الزراعيه والنتاج الحيواني والمقاولت شركة سبق قيدها برقم 6106
قيدت فى  2000-10-29برقم ايداع 6001وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة الغاء فرع بالعنوان 22 /شارع الشجار  -المهندسين
 - 720شركه زهران للستثمارات الزراعيه والنتاج الحيواني والمقاولت شركة سبق قيدها برقم 6106
قيدت فى  2000-10-29برقم ايداع 6001وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة المحل رقم ( )2مطعم (حسن الدمشقى)  42شارع البطل احمد عبد العزيز  -المهندسين  -تعيين شعبان
صابرعبد العزيز مديرا للفرع برقم قومى 27309282200239
 - 721اوراكاب القابضة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  36286قيدت فى  2008-12-24برقم ايداع
26671وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -المكتب رقم 6
بالدور  26بالبرج الجنوبى بالعقار 2005أ شارع كورنيش النيل  -مبنى نايل سيتى  -رملة بولق -
 - 722محمد مجدى محمد السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  51746قيدت فى  2011-05-11برقم
ايداع 17735وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم
 3بالدور الول  -العقار رقم  - 8944ش حديقة طلئع المستقبل
 - 723المصرية لتصنيع المعدات  Egy - Fabشركة سبق قيدها برقم  55357قيدت فى 2011-12-11
برقم ايداع 23473وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز
الرئيسى بالعنوان  /القطعة رقم  - 61المنطقة الحرفيه الولى  -مساحة - 1160.5
 - 724بيت التصميم وصناعة الثاث محرز & كريمة House of design & furniture industry.
 Mehrez & Kremaشركة سبق قيدها برقم  56269قيدت فى  2012-01-26برقم ايداع 2034وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بالعنوان منطقه ال 800فدان
الصناعية بمدينة بدر
 - 725ناصر عبد السلم حسين عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  69573قيدت فى
 2013-11-12برقم ايداع 23900وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
افتتاح الفرع قطعه رقم  69بمنطقه المطورين  -السادات
 - 726ناصر عبد السلم حسين عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  69573قيدت فى
 2013-11-12برقم ايداع 23900وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
تعديل العنوان  -قطعة رقم  6053 - 6052المنطقة الصناعية السادسة
 - 727شركة الراشدين للخدمات الطبية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  71260قيدت فى 2014-01-27
برقم ايداع 2090وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المركز الرئيسى
بالعنوان  /مكتب رقم ( )7بالدور السادس فوق الرضى الميزانين بالعقار رقم  3شارع ابو بكر الصديق
 - 728حسام محمد عبد المعز و شركاه شركة سبق قيدها برقم  86397قيدت فى  2015-09-20برقم ايداع
26619وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  221مكرر منطقة و حدائق
الهرام
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 - 729أوميجا لنتاج البورسلين والسيراميك ( سيراميكا أوميجا و بافلى) شركة سبق قيدها برقم  94846قيدت
فى  2016-06-27برقم ايداع 20366وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية  A4بمساحة  49825,75متر مربع من القطعة المسماه( :45
 ) 54والبالغ مساحتها اجمال  101564,5متر مربع .
 - 730أوميجا لنتاج البورسلين والسيراميك ( سيراميكا أوميجا و بافلى) شركة سبق قيدها برقم  94846قيدت
فى  2016-06-27برقم ايداع 20366وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
 :القطعة (  ) 39بمساحة (  ) 14194متر مربع المنطقة الصناعية  A4بمدينة العاشر من رمضان .
 - 731أوميجا لنتاج البورسلين والسيراميك ( سيراميكا أوميجا و بافلى) شركة سبق قيدها برقم  94846قيدت
فى  2016-06-27برقم ايداع 20366وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
6هـ تقسيم الشرطة  -ش القدس الشريف  -النزهة الجديد
 - 732اس اى اس ميدل ايست لخدمات التدريب  S I S - M Eشركة سبق قيدها برقم  100970قيدت فى
 2017-01-12برقم ايداع 1496وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة
رقم  3الدور الول بالعقار رقم  36ش احمد الصاوى المنطقة السادسة
 - 733ايسترن للسياحة شركة سبق قيدها برقم  112500قيدت فى  2017-11-09برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

43362

 - 734بست تراستي للرخام والجرانيت  Best Trusty For Marble And Granite L.T.Dشركة سبق
قيدها برقم  114896قيدت فى  2017-12-28برقم ايداع 53648وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  38بالدور الثالث – عمارة  – 98ابراج امتداد المل –
 - 735ايجيبت  7000للسياحة شركة سبق قيدها برقم  115875قيدت فى  2018-01-21برقم ايداع
3130وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط شقه اداري ( )2الدور الول علوي
عقار ( )9شارع النصر قسم تاني اسيوط  -وتعيين السيد  /حسن عبد السلم علي عراقي و يحمل رقم قومي :
 26209152102512مديرا لفرع
 - 736ستيفانل للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  136117قيدت فى  2019-06-12برقم ايداع
24331وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -المحل المقام فى
 15أ  27 /شارع نصوح
 - 737الدولية لللعاب الترفيهية شركة سبق قيدها برقم  136307قيدت فى  2019-06-17برقم ايداع
25094وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مسطح تجارى
على الواجهة بالدور الرضى السفلى بمساحة  1700م 2بمبنى كود (  ) 23منطقة التجارية الترفيهية – التجمع
الخامس
 - 738كونفريت للشحن الدولي  Confreightشركة سبق قيدها برقم  142446قيدت فى 2019-11-17
برقم ايداع 48556وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة
رقم (  - ) 5العقار رقم (  - ) 77ش القصر العينى  -جاردن سيتى
INTERNATIONAL SPECIALIZED
 - 739الشركة الدوليه العامه للمقاولت المتخصصه
 ( CONTRACTINGش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  144436قيدت فى  2019-12-26برقم ايداع
55603وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم ( A06
 - ) - 11الدور الحادى عشر  -الجناح رقم (  - ) Aمشروع كريستال بلزا  -قسم البساتين
 - 740تعديل السم ليصبح  /دي روما نيو للمطاعم والكافتيريات  DiRoma newشركة سبق قيدها برقم
 148198قيدت فى  2020-03-09برقم ايداع 11345وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /كافيه دي روما عقار رقم  - 14ش السيد البكري  -الزمالك -قصر النيل
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 - 741براند اوف أمريكا  -توميتو  Brand of America - Tomatoشركة سبق قيدها برقم 148634
قيدت فى  2020-03-23برقم ايداع 12778وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
اسيوط افتتاح الفرع بالعقار رقم  2بالدور الرضي  -يطل علي شارعي يسري راغب و مصطفي كامل بالملك
رقم  50أ  -تنظيم شارع يسري راغب  -بندر اول اسيوط
 - 742الشورى للخدمات التعليمية شركة سبق قيدها برقم  148979قيدت فى  2020-05-05برقم ايداع
14124وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية  1ش خالد بن الوليد  -تقسيم
عمرو يونس  -عمارة الشورى  -تعيين  /رشا السعيد حسب النبى محمد الشورى مديرا للفرع برقم قومى
29211171200784
 - 743فلورنسا للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم  160244قيدت فى  2021-01-14برقم ايداع
2040وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع جزء من القطعه
رقم ( )38بمحمع الصناعات الصغيرة بالمحور المركزي بمدينة برج العرب
 - 744فلورنسا للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم  160244قيدت فى  2021-01-14برقم ايداع
2040وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7أ عمارات العبور  -صلح سالم -
 - 745اشتريها للتجارة و التوريدات شركة سبق قيدها برقم  160527قيدت فى  2021-01-20برقم ايداع
3027وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان /
 21ب  -شارع السخاوى
 MANAZEL INVESTMENTشركة سبق قيدها برقم
 - 746منازل انفستمنت للتسويق العقارى
 161534قيدت فى  2021-02-09برقم ايداع 6594وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  106الكائنة بالدور الول بعد الرضى بالعقار رقم  15قطعة رقم  4من
ارض تقسيم الستثمار بالقطامية عمارات دارنا
 - 747تغير مظلة الشركة من قانون  159لسنه  1981الى قانون رقم  72لسنه  2017شركة سبق قيدها برقم
 163172قيدت فى  2021-03-10برقم ايداع 11664وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة افتتاح فرع  :الدور الثاني والدور الثالث بالمبنى رقم ( )A25-B107الكائن بالقرية الذكية الكيلو
 - 28طريق مصر اسكندرية الصحراوي
 - 748باريستوفود للصناعات الغذائية  ParestoFoodشركة سبق قيدها برقم  165611قيدت فى
 2021-04-28برقم ايداع 20111وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  /قطعة رقم (( )53دور ارضى واول وثانى ) بالمنطقة الصناعية ( 100فدان
شباب )
 - 749امبرور دايفرز شرم للنشطة البحرية  Emperor Divers Sharmشركة سبق قيدها برقم
 168938قيدت فى  2021-07-14برقم ايداع 32638وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة جنوب سيناء افتتاح الفرع بفندق مارينا شارم  -منطقه خليج نعمه بشرم الشيخ
 - 750محمد زكى لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم  170271قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع
36171وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  -شقة رقم ()1
بالدور الرضي – بالعقار رقم ( )14استثماري
– ضباط الرماية – الهرم
 - 751عاليا للمطاعم والمشروعات السياحية  Alia Lounge & Chef MOشركة سبق قيدها برقم
 170845قيدت فى  2021-08-19برقم ايداع 38098وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان -المطعم محل رقم  4 , 3بحديقة الطفل  -تقاطع مكرم عبيد مع ش صيدلية افريقيا
 -مدينة نصر اول
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 - 752برازرز فورترانس للنقل  BROTHERS 4 TRANSشركة سبق قيدها برقم  172943قيدت فى
 2021-09-26برقم ايداع 44743وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -وحدة ادارية  -الدور  - 12ع - 4ش 151
 - 753تيوبولوجى للصلب  Tubology Steelشركة سبق قيدها برقم  174375قيدت فى 2021-10-20
برقم ايداع 49475وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
قطعة الرض رقم  12بالمنطقة الصناعية ال 800فدان بمساحة (  ) 2812م 2بمدينة بدر
 - 754أبو العل فاشون جروب (إبراهيم علي إبراهيم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  175761قيدت فى
 2021-11-14برقم ايداع 54061وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع المحل الكائن بالعقار رقم  136شارع الملك فيصل
 - 755أبو العل فاشون جروب (إبراهيم علي إبراهيم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  175761قيدت فى
 2021-11-14برقم ايداع 54061وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الوحدة رقم  9بالدور الرضي بالمركز التجاري ()براند مول  32شارع جسر السويس امام بوابة 4
نادى الشمس  -الف مسكن
 - 756أبو العل فاشون جروب (إبراهيم علي إبراهيم وشركاه) شركة سبق قيدها برقم  175761قيدت فى
 2021-11-14برقم ايداع 54061وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
افتتاح الفرع المحل رقم  6مكرر و الكائن بالدور الرضي  Aاعلي البدروم بالمركز التجاري (جواهر مول)
الكائن بالقطعه رقم  - 24الحي الول المتميز  -محور السادات  -مدينة العبور
 - 757هولي للفنادق شركة سبق قيدها برقم  175772قيدت فى  2021-11-14برقم ايداع 54072وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  /عقار
رقم  292شقة  303كمبود اللوتس  -تقسيم المركز السياحى  -اول الغردقة
 - 758هولي للفنادق شركة سبق قيدها برقم  175772قيدت فى  2021-11-14برقم ايداع 54072وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة بالدور التاسع  1 -شباب المهندسين الدور
9
 - 759داشبورد سوليوشنز  Dashboard Solutionsشركة سبق قيدها برقم  176994قيدت فى
 2021-11-30برقم ايداع 57794وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  51 -ش التعاون -
 - 760دكو وود للصناعات الخشبية  Deco Woodشركة سبق قيدها برقم  177709قيدت فى
 2021-12-13برقم ايداع 60219وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع شقه رقم  2بالدور الرضي بالعقار رقم  23شارع عبد الهادي المغربي متفرع من شارع الحجاز -
النزهه
 - 761طواجن ابو عمر للمأكولت الشرقية  Abo Omarشركة سبق قيدها برقم  181261قيدت فى
 2022-02-14برقم ايداع 9033وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية
افتتاح الفرع  1شارع الجمهورية  -اول المنصورة
 - 762طواجن ابو عمر للمأكولت الشرقية  Abo Omarشركة سبق قيدها برقم  181261قيدت فى
 2022-02-14برقم ايداع 9033وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  s6/4الحي الثاني المنطقه السادسة  -التجمع الخامس
 - 763أم أى أيه لدارة المشروعات  MEAشركة سبق قيدها برقم  182250قيدت فى  2022-02-27برقم
ايداع 12247وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة  279القطاع الثاني
 -مركز خدمات المدينة  -الدور الثالث علوي  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة -
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 - 764سيجما للتصميمات والديكورات شركة سبق قيدها برقم  187676قيدت فى  2021-03-08برقم ايداع
1775وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة امتداد الثالثة المنطقة الصناعية
المصنع قائم على القطعة رقم 419
 - 765إنجاز للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  189324قيدت فى  2021-01-11برقم ايداع
224وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حجرة رقم 1شقه رقم  3الدور
الثامن  -برج نور الدين بقليوب المحطه  ,وذلك يتم نقل القيد
 - 766لوكاليز هوم للترجمه شركة سبق قيدها برقم  189325قيدت فى  2021-07-26برقم ايداع 5105
وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية حجره رقم  2شقه  3الدور الثامن – برج
نور الدين بقليوب المحطه – قليوب  -القليوبيه
 وبذلك تم نقل القيد الى استثمار القاهرة - 767جيمكا للعمال الهندسية ش.م .م  .خاضعة لحكام القانون  72لسنة  2017شركة سبق قيدها برقم
 3981قيدت فى  2001-04-04برقم ايداع 212وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مدينة  15مايو  -مجاورة ( - )27منطقة الخدمات المركزية  -قطعه (- )165
محافظة القاهرة .
 - 768شركة سبلندد فارما (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  66709قيدت فى  2013-06-02برقم ايداع
12396وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الفيل رقم 1
بالدور الرضى والول بالعقار رقم  - 7مربع  - 1153تقسيم الشيراتون  -حى النزهه
 - 769دار لنظمة الحلول المتكاملة ( SISش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  83004قيدت فى
 2015-05-20برقم ايداع 14408وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -مقر ادارى رقم  2بالدور الرضى بالعقار رقم  - 37شارع حلمى حسن على -
 - 770هاى فيو بانوراما للتسويق العقارى  Higg view panoramaشركة سبق قيدها برقم 136466
قيدت فى  2019-06-20برقم ايداع 25666وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  C 4 -الدور الرضى ببرج كمبوند بانوراما امام الجبل الخضر
 - 771سمارت اجرو للكيماويات الحديثة شركة سبق قيدها برقم  151292قيدت فى  2020-07-20برقم
ايداع 21938وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  7 -أ ش
عثمان بن عفان
 - 772اجل لخدمات الدفع اللكتروني AGEL FOR ELECTRONIC PAYMENT SERVICES
شركة سبق قيدها برقم  174334قيدت فى  2021-10-19برقم ايداع 49334وفى تاريخ 2022-06-18
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  - 13 - 1شارع  - 254دجلة المعادى
 - 773بلوماركس للدعايه والعلن  Bloomarksشركة سبق قيدها برقم  178222قيدت فى
 2021-12-21برقم ايداع 62122وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3
شارع دجلة متفرع من شارع الفرات  -الدور الرضي  -شقة رقم  - 2المهندسين
 - 774الشركه الوطنيه للرعايه الطبيه ( ليف كير ) شركة سبق قيدها برقم  1322قيدت فى 1998-08-24
برقم ايداع 3892وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  11ش
الشهيد محمود عصمت حمدي  -مساكن شيراتون
 - 775شركه اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  1753قيدت فى  1996-10-08برقم ايداع 435وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع فيل  - 1بلوك  - 15/13المجاورة
رقم  11غرب سوميد  6 -اكتوبر
 - 776شركه اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  1753قيدت فى  1996-10-08برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بمحافظة الجيزة
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 - 777شركه اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  1753قيدت فى  1996-10-08برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع الكائن بمحافظة اسيوط

435وفى

 - 778شركه اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  1753قيدت فى  1996-10-08برقم ايداع 435وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن  302ش سموحة شقة
 - 148السكندرية لعدم قيدة
 - 779شركه اجروانفست انترناشونال للستصلح الراضي ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  1785قيدت فى
 2000-08-06برقم ايداع 339وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الشقتين رقمى  4,3بالدور الثالث الدارى بالعقار رقم  68ش عباس العقاد المقام على قطعة رقم  13بلوك 52
مجاورة  – 6مدينة نصر – القاهرة .
بالعقار المقام على قطعة الرض رقم  (13الثالثة عشر ) من البلوك رقم  ( 52الثانى والخمسون )
 - 780اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  2389قيدت فى  1999-02-04برقم ايداع
 2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اغلق الفرع

512وفى تاريخ

 - 781اسينو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  2399قيدت فى  1999-02-07برقم ايداع
 2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

558وفى تاريخ

 - 782شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517قيدت فى  2003-02-04برقم ايداع
586وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن بالمحل (رقم
 )part 5الكائن بمجمع المطار ش الميرة فاطمه امام المتحف الزراعي  -الدقي
 - 783شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517قيدت فى  2003-02-04برقم ايداع
586وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع كشك رقم  16من
امام السينما الكائن بمول جرين بلزا شارع  14مايو  -سموحة  -سيدي جابر
 - 784الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع  /صيدلية  / -ميرفت
حكيم و الكائنة فى شارع بحر ترسا البحرى  -خلف بنزينة على مفتاح
 - 785الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع  /صيدلية د /نهال عبد
الهادى محمد خليفة و الكائنة طريق مصر الفيوم الجديد
 - 786الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح الفرع  /صيدلية د  /منى حنفى
محمود خضرو الكائنة فى شارع الجمهورية
 - 787شركة منتجع شمس جاردن السياحى شركة سبق قيدها برقم  25026قيدت فى  2007-06-05برقم
ايداع 10720وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  37 -شارع
بغداد مصر الجديدة
 - 788شركة منتجع شمس جاردن السياحى شركة سبق قيدها برقم  25026قيدت فى  2007-06-05برقم
ايداع 10720وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 37 -
شارع بغداد الكوربة  .مصر الجديدة
 - 789شركة منتجع شمس جاردن السياحى شركة سبق قيدها برقم  25026قيدت فى  2011-01-05برقم
ايداع 384وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  37 -ش
بغداد  -الكوربة
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 - 790شركة منتجع شمس جاردن السياحى ش م م شركة سبق قيدها برقم  25026قيدت فى 2010-09-08
برقم ايداع 19962وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 37 -
ش بغداد  -الكوربة
 - 791منتجع شمس جاردن السياحى ش م م شركة سبق قيدها برقم  25026قيدت فى  2008-03-02برقم
ايداع 4509وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  37 -ش
بغداد  -الكوربة
 - 792نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  43402قيدت فى  2010-01-14برقم
ايداع 906وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع -
الورشه الصناعية رقم  120 , 119مجمع ب بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -
مدينة العاشر من رمضان
 - 793نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  43402قيدت فى  2010-01-14برقم
ايداع 906وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -شقة رقم 8
بالعقار رقم  - 462عمارات البنفسج  -التجمع الول  -قسم ثانى التجمع -
 - 794نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  43402قيدت فى  2010-01-14برقم
ايداع 906وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع  -الورشه
الصناعية رقم  120مجمع ب بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية  -مدينة العاشر من
رمضان -
 - 795نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  43402قيدت فى  2010-01-14برقم
ايداع 906وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  29 -شارع
جمال الدين دويدار شقة رقم  - 1قطعه  16بلوك 27
 - 796نيلكو انترناشيونال للتجارة شركة سبق قيدها برقم  43402قيدت فى  2021-02-17برقم ايداع
8039وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 797روبستا للبرمجيات  ROBUSTAشركة سبق قيدها برقم  57245قيدت فى  2012-03-18برقم
ايداع 5788وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الدورين
الرضي و الول بالمبني رقم  4ش الشهيد عبد المنعم حافظ  -الماظة
 - 798بى اف اى لوساطة التأمين ( B F I Insurance Brokerageش.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 74812قيدت فى  2014-06-24برقم ايداع 15654وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -العقار رقم  - 10ش الشطر 13
 - 799تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع ( TMTش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  76302قيدت فى
 2014-09-09برقم ايداع 21371وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع  /ك  38طريق القاهرة السكندرية  -الصحراوى  -المحل التجارى رقم  cd7بالدور الرضى
 - 800تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع ( TMTش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  76302قيدت فى
 2014-09-09برقم ايداع 21371وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع  /محطة وقود شيل اوت فودافون  1الكائن تقاطع طريق المحور المركزى من شارع التحرير  -بجوار
مبنى فودافون  -ميدان فودافون
 - 801تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع ( TMTش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  76302قيدت فى
 2014-09-09برقم ايداع 21371وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع  /محطة وقود شيل اوت فودافون  2تقاطع المحور المركزى مع شارع التحرير  -بجوار بنك البركة -
التجارة المقابل لمحطة شل اوت اكتوبر 3
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 - 802تي ام تي للتجارة المتنوعة والتوزيع ( TMTش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  76302قيدت فى
 2014-09-09برقم ايداع 21371وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع  /محطة وقود شيل اوت الخمائل  - 2الكائنة محور  26يوليو بجوار كمبوند رويال التجاة المقابل
لمحطة وقود شيل اوت اكتوبر اتجاة القادم ميدان لبنان
 - 803أي  .بي  .اس لتجارة الكيماويات و خامات الطباعة ( I.P.Sش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 76679
قيدت فى  2014-09-23برقم ايداع 22749وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة غلق الفرع المبني الداري في مرتفعات القطاميه  -التجمع الخامس  -القاهره الجديده الوحده  S8الدور
الثاني
 - 804شركة بيور باور (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  77042قيدت فى  2014-10-12برقم ايداع
24117وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -عقار رقم 332
النرجس  -التجمع الخامس
 - 805استاندرد للتنمية الصناعية شركة سبق قيدها برقم  81021قيدت فى  2015-03-15برقم ايداع
7234وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان وحده ادارية رقم 3
والمقامة علي العقار المقام علي قطعتي الرض رقم 17و 18مول نيو مول بالمركز الرئيسي للمدينة  15 -مايو -
 - 806شركة ايه ان اف للتجارة و التوزيع ( ANF FOR TRADE AND Distrubutionش.ذ.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  81234قيدت فى  2015-03-23برقم ايداع 8092وفى تاريخ  2022-06-19تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد افتتاح الفرع رقم  75شارع سعد زغلول  -حي الشرق
 - 807مصر العربية للتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم  85315قيدت فى  2015-08-11برقم ايداع
22340وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  56 :طريق مصر
حلوان الزراعى  -المعادى
 - 808ماجيكو جروب شركة سبق قيدها برقم  88071قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اغلق الفرع  -ببحطيط

33319وفى

 - 809ماجيكو جروب شركة سبق قيدها برقم  88071قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع 33319وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع  /الكيلو  14طريق بليس العاشر
من رمضان الوحدة  146القطعة  98حوض الجبل المستجد نمرة 11
 - 810ماجيكو جروب شركة سبق قيدها برقم  88071قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع 33319وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -القطعة رقم  17بلوك
 12014المنطقة الصناعية امتداد شمالى  -مدينة العبور
 - 811بى ام أس للصناعة والتجارة ( زوام جروب ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  104870قيدت فى
 2017-04-24برقم ايداع 14889وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  23شارع  275المعادي
 - 812السماء الزرقاء لدارة و تنظيم المعارض والمؤتمرات  Blue Sky events managementشركة
سبق قيدها برقم  119675قيدت فى  2018-04-04برقم ايداع 16163وفى تاريخ  2022-06-19تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  3 -ش مكرم عبيد  -برج أ  -الدور السابع  -سيتى سنتر
 - 813ذا فود هاب  The Food Hubشركة سبق قيدها برقم  120351قيدت فى  2018-04-24برقم
ايداع 19063وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع  /المحل رقم
( ) CXV-CVبالمول التجارى المعروف باسم ( مول طنطا )  -المنطقة التجارية  -جمهورية مصر العربية
 - 814داليا سيد حسن مصطفى وشركاها شركة سبق قيدها برقم  129563قيدت فى  2019-01-01برقم
ايداع 17وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بالعقار رقم  30شارع - 5
مدينة الموظفين  -حلوان
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 - 815دفاتر للخدمات اللكترونية شركة سبق قيدها برقم  131879قيدت فى  2019-02-25برقم ايداع
8875وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  6 -ش محمد مأمون
من ش عبد العظيم عوض متفرع من ش الحجاز
 - 816هارمونى توب إيجيبت  HARMONY TOP EGYPTشركة سبق قيدها برقم  132377قيدت فى
 2019-03-06برقم ايداع 10647وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
شقة رقم  1نموذج ب عمارة  18المنطقة الخامسة  -مساكن شيراتون  -قسم النزهة -
 - 817أونكل مو للغذية شركة سبق قيدها برقم  143068قيدت فى  2019-11-28برقم ايداع 50745
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان  -كفر السوالمية  -الشهداء
 - 818شركة حورس للعلف ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  144086قيدت فى  2019-12-19برقم ايداع
54330وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الدور الخامس -
العقار رقم  - 114ش الثورة
 - 819شركة حورس للعلف ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  144086قيدت فى  2019-12-19برقم ايداع
54330وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح الفرع القطع ارقام
 139:132بلوك المرحلة الثانية الكائنة بالمنطقه الصناعية عرب العوامر بابنوب
 - 820ايجى بروبرتى EGY PROPERTYشركة سبق قيدها برقم  145304قيدت فى 2020-01-14
برقم ايداع 1931وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة
رقم  6فيل  - 177ش الياسمين  7التجمع الول
 - 821الشرق الوسط للطباعة والتغليف (الشرق باك) شركة سبق قيدها برقم  146939قيدت فى
 2020-02-13برقم ايداع 7225وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
تعديل العنوان  -شقة رقم  3الدور الثالث طريق قويسنا  -شبين ( جيهان )
 - 822سوق الميديكال  souq almedicalشركة سبق قيدها برقم  151361قيدت فى  2020-07-21برقم
ايداع 22167وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم
 5شارع عزيز الدين محمد عطية  -النزهه الجديدة
 - 823مملكة الرياضة  Sport Kingdomشركة سبق قيدها برقم  154547قيدت فى  2020-09-28برقم
ايداع 33457وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -القطعة
رقم  - 31 , 30الحى السادس  -مركز الحى السادس
 - 824منجم للستشارات العقاريه manjam for real Estate consultancyشركة سبق قيدها برقم
 154923قيدت فى  2020-10-04برقم ايداع 34623وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة الكائن فى ماهو عباره عن كامل مساحه الدور الثانى بالعقار المقام على الرض رقم  103منطقه
المستثمرين  -خلف الجامعه المريكيه – القاهره الجديده
 - 825الكومى جروب للمطاعم شركة سبق قيدها برقم  156389قيدت فى  2020-11-01برقم ايداع
39713وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع رقم  10نموذج ج
ب 2/منطقه ( 14الرابعه عشر)  -بمسطح  86.16متر مربع بمارينا العلمين (لقمه الكومي (تيك واي)) -مرسي
مطروح
 - 826جو باص للستثمار العقاري والنقل البري (ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  156904قيدت فى
 2020-11-11برقم ايداع 41723وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع القطعه  45طريق شمال القطامية  -العين السخنه

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

Page 597 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 827ماستر جولد إيجيبت لصناعة المشغولت الذهبية  MASTER GOLD EGYPTشركة سبق قيدها
برقم  157587قيدت فى  2020-11-30برقم ايداع 44697وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل المركز الرئيسى للشركة ليصبح  /مصنع جمالون نموذج أ  1 /بالقطعة 43
 المنطقة الصناعية الجنوبية  6مليون  -العاشر من رمضان  -الشرقية - 828نور الهدى للطحالب شركة سبق قيدها برقم  157606قيدت فى  2020-11-30برقم ايداع
44729وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار رقم 267
بالدور الثالث القطاع الثاني مركز المدينة  -القاهرة الجديدة
 - 829رؤية للدوية  ROAYA PHARMAشركة سبق قيدها برقم  158211قيدت فى 2020-12-08
برقم ايداع 46311وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع 6 -
شارع مستودع البيبسي  -كفر شبين  -مركز شبين القناطر -
 - 830رؤية للدوية  ROAYA PHARMAشركة سبق قيدها برقم  158211قيدت فى 2020-12-08
برقم ايداع 46311وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع مخزن
الزهراء للدوية  -شارع متفرع من طريق شبين القناطر  -منيه القمح  -منطق الدلتا الشقري
 - 831فاين فير لتجارة المواد الغذائية ومستلزمات السوبر ماركت  FINE FAREشركة سبق قيدها برقم
 160064قيدت فى  2021-01-12برقم ايداع 1524وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة المنوفية هايبر نيو فكرة طريق مصر اسكندرية الزراعى امام كوبرى قويسنا 1117
 - 832اويسيس فينتشرز  Oasis Ventures LLCشركة سبق قيدها برقم  162548قيدت فى
 2021-03-01برقم ايداع 9858وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -الشقة رقم  3الكائنة بالدور الثالث فوق الرضى  -العقار رقم  - 20ش امين زكى
 - 833الكومى للتفريخ والستزراع السمكى شركة سبق قيدها برقم  166608قيدت فى  2021-05-30برقم
ايداع 23728وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع العقار 267
بالدور الول  -القطع الثاني مركز مدينة القاهرة الجديدة
 - 834فرع شركة لوتس جولد كوربوريشين  Lotus Gold Corporationشركة سبق قيدها برقم
 167922قيدت فى  2021-06-23برقم ايداع 28954وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -جزء من الشقة رقم (  ) 2بالدور (  ) 36بالعقار رقم (  ) 66برج زهرة المعادى
 كورنيش النيل - 835اوتوفاكتور للتوكيلت التجارية  AUTOFACTORشركة سبق قيدها برقم  169338قيدت فى
 2021-07-27برقم ايداع 33838وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  27شارع  - 105المعادي
 - 836سكاى فيجين للخطوط الجوية شركة سبق قيدها برقم  170230قيدت فى  2021-08-08برقم ايداع
36032وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الفيل رقم ( ) 8
 القطعة (  - ) 123الكائنة فى الملتقى العربى امام مجمع النسور  -الشيراتون - 837النخبه لصناعه الجهزه الكهربائيه ومستحضرات التجميل  Eliteشركة سبق قيدها برقم 170637
قيدت فى  2021-08-16برقم ايداع 37297وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع محل بالدور الرضي رقم  - 1بالعقار رقم  - 15شارع درب الكتاب  -قسم الموسكي
 - 838كيو  -ماركت  Q - MARKETشركة سبق قيدها برقم  170699قيدت فى  2021-08-17برقم
ايداع 37599وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  167العروبة  -الدور
الثانى  -النزهه  -القاهرة .

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

Page 598 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 839فلورينس لصناعة الملبس  FLOURNCS FOR CLOTHES INDUSTRYشركة سبق قيدها
برقم  175099قيدت فى  2021-11-02برقم ايداع 51869وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع لعرض منتجات الشركة بالعنوان  /وحدة تجارية رقم  -11بالدور
الرضي  -مركز المير التجاري (المير مول)  -بالعقار رقم  - 116شارع خلوصي  -شبرا
 - 840أكوا هوتيل لدارة وتشغيل المنتجعات السياحيه  Aqua Hotelشركة سبق قيدها برقم 177868
قيدت فى  2021-12-14برقم ايداع 60688وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية افتتاح الفرع بالعقار رقم  52شقه بالدور الول الميزان  -بشارع دارا  -قسم سيدي جابر
 - 841الخالد للغذية المحدودة  Al Khalid Foods Ltdشركة سبق قيدها برقم  178138قيدت فى
 2021-12-20برقم ايداع 61638وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  92-ش السيد الميرغنى
 - 842الخالد للغذية المحدودة  Al Khalid Foods Ltdشركة سبق قيدها برقم  178138قيدت فى
 2021-12-20برقم ايداع 61638وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع اسفل العقار رقم  92ش السيد الميرغني  -مصر الجديدة
 - 843جولند أوفرسيز
 GOELAND OVERSEASشركة سبق قيدها برقم  181017قيدت فى  2022-02-09برقم ايداع
7825وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان مبني جرين تاور,
 305التسعين الجنوبي المنطقة الثانية  ,الدور الثالث والرابع محافظة القاهرة
 - 844ابو زيد جروب للستثمار و التنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم  183340قيدت فى
 2022-03-16برقم ايداع 16864وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
تعديل العنوان  :مكتب رقم  1مول حى الزيتون
 - 845اكسفورد للتسويق اللكتروني شركة سبق قيدها برقم  183565قيدت فى  2022-03-21برقم ايداع
17802وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح الفرع طابقين  -دور ارضي
 +دور اول  -الزرقا  -ميت الخولي عبدا بجوار مدرسة التجارة
 - 846جلمور فودز لدارة المشروعات  Glamour Foodsشركة سبق قيدها برقم  187315قيدت فى
 2022-05-26برقم ايداع 32198وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع المحل الثاني من جهة اليمين  -الرضي علوي بالواجه الخلفيه  -العقار رقم ( )18حافظ رمضان
متفرع من مكرم عبيد  -مدينة نصر
integrated Technology
 - 847اي تي تي للتكنولوجيا المتكاملة والتجارة and Trading
شركة سبق قيدها برقم  189322قيدت فى  2019-08-26برقم ايداع 4400وفى
Company
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مدينة النخيل القطعة رقم ( )1أرض الستثمار
الطريق الدائرى منطقة القطامية شقة رقم ( )3الدور (الرضى) عمارة ( – )14القطامية –
 - 848اندماج كل من  :شركة الشمسى للملبس الجاهزة (ش.م.م)-شركة الشمسى للتجارة والصناعة (شاتكس)ش.
م.م  -وشركة شمسى للصناعات النسجيه (شاتكس) (شركة توصية بسيطة) فى الشركة شركة سبق قيدها برقم
 363563قيدت فى  2004-10-13برقم ايداع 18082وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الوحدة الدارية بالبرج الدارى رقم  A5الدور التاسع  -الكائن بشارع الرائد على
راشد مشروع سيتى ستارز
 - 849الشركة العربية للصناعة والتجارة الدولية ش م م شركة سبق قيدها برقم  839قيدت فى
 2009-09-02برقم ايداع 18336وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الغاء الفرع
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 - 850الشركه العربيه للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  14908قيدت فى  1990-07-10برقم
ايداع 1785وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع
سويس ان للفنادق و المنتجعات طريقة القري مدينة الغردقة البحر الحمر بجوار فندق انتر كونتنتال
 - 851بنك بلوم مصر  BLOM BANK EGYPT -شركة سبق قيدها برقم  71319قيدت فى
 2014-01-29برقم ايداع 2318وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
افتتاح الفرع الكائن في برج الجمهورية شارع جمال عبد الناصر البحري (امام نادى جمهورية شبين) مدينة شبين
الكوم
 - 852دلتا جروب للستيراد والتجارة ( steak and moreش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  74761قيدت
فى  2014-06-23برقم ايداع 15458وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط
الغاء الفرع بالعقار رقم  4الكائن بناحية كورنيش النيل بدمياط طريق الدعائم  -حوض مصطفى موسى  84ض
36
 - 853أمجاد لخدمات المن والحراسة ونقل الموال (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  76430قيدت فى
 2014-09-14برقم ايداع 21775وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 57
ش طه الدينارى  -شقه بالدور الول  -مدينة نصر اول
 - 854هايبر كير لمنتجات صحه الحيوان (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  79743قيدت فى
 2015-01-27برقم ايداع 2299وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل
العنوان  -الشقة رقم  3بالفيل المقامة على قطعة رقم  89بالحي التاسع-المجاورة الثالثة بمدينة الشيخ زايد –
محافظة الجيزة  .وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار اكتوبر
 - 855تعديل اسم الشركه ليصبح  /سكوير للتنميه العقاريه و التشييد و البناء square developments and
 contractingشركة سبق قيدها برقم  80650قيدت فى  2015-03-02برقم ايداع 5571وفى تاريخ
 2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اضافة فرع /مركز بئر اسل  -قرية اكاسيا
سويس ريزورت  -تعيين  /مارتن ماجد منير ميخائيل مديرا للفرع برقم قومى 29804140103595
 - 856استاندرد للتنمية الصناعية شركة سبق قيدها برقم  81021قيدت فى  2015-03-15برقم ايداع
7234وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع قطعه رقم
( )256-255-254الكائنة المرحله الرابعه بأرض المنطقه الصناعية  -مدينة وادي النطرون
 - 857اى تيك ستور  I TECH STOREشركة سبق قيدها برقم  85987قيدت فى  2015-09-06برقم
ايداع 25116وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :الوحدة
رقم  UB-08بالطابق السفلي بمول (لنوفافيستا  -جاردن  ) 8ضمن مشروع ( كمبوند لنوفافيستا) المقام على
قطعة الرض رقم  8بمنطقة المستثمرين الشمالية  -بالتجمع الول
 - 858جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد شركة سبق قيدها برقم  90817قيدت فى  2016-02-18برقم ايداع
5411وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية غلق الفرع بالعنوان  /ش البيبس
من الطريق البطئ  -ابو سنه .
 - 859الفرسان لنتاج المياه الغازية  -سما كول شركة سبق قيدها برقم  91404قيدت فى 2016-03-07
برقم ايداع 7570وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع عقار
رقم  2عمارة رقم  6شارع مساكن المحافظة  -طنطا
 - 860سمارت فارم لستصلح واستزراع الراضى  Smart Farmشركة سبق قيدها برقم 106101
قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع 19224وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الوادى الجديد افتتاح فرع ادارى بالعقار رقم  4قرية سها بركة قسم الفرافرة القديمة  -محافظة الوادى الجديد
وتعيين السيد  /عماد عبد اللطيف صلح عبد اللطيف  -رقم قومى  30109091201077مدير للفرع
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 - 861تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن مقره
في  17شارع عبدا تقاطع شارع محمود خاطر  -حلوان
 - 862تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع الجهينة -
الكائن مقره في جهينه الغربية  -شارع حسام الدين متفرع من شارع المدارس  -الجهينة
 - 863تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح فرع ابو الريش  -و
الكائن مقره في ابو الريش امام كلية الهندسه  -بجوار صيدلية توشكي
 - 864تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح فرع المحروسة  -يعمل
كفرع تمويل و تشغيله خلل  2022و الكائن مقره في شارع السوق المحروسة
 - 865تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع القنايات -
يعمل كفرع تمويل و تشغيله خلل  2022و الكائن مقره في شارع المنصورة  -الزقازيق  -منزل الدكتور سعيد
مباشر امام مجلس مدينة القنايات  -القنايات
 - 866تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع قصر هور -
الكائن مقره في قصر هور الرئيسي امام موقف ملوى و بجوار نقطه شرطة قصر هور  -مركز ملوي
 - 867تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع العسيرات
الكائن مقره في الشارع الرئيسي بجوار البنك الزراعي  -طريق جرجا المنشاه ناحية اولد حمزة  -مركز
العسيرات
 - 868تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع طوه الكائن
مقره ب طوه شرق الكوبري
 - 869تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع صندفا و الكائن
مقره في ب -صندفا الطريق القديم بجوار بنك القريه و بنك مصر ومركز شباب صندفا
 - 870تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع ابو حماد
الكائن مقره في شارع الحرية  -ميدان السكة الحديد بجوار مكتب بريد ابو حماد الرئيسي  -مركز ابو حماد
 - 871تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع فاقوس الكائن
مقرهفي حوض السرور شارع عبد القادر طه  -المنشية الجديدة  -بندر فاقوس
 - 872تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع اولد صقر -
الكائن مقره في مدينة اولد صقر شارع البحر بجوار اوكازيون
 - 873تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح الفرع الكائن مقره في
شارع الجلء امام مدرسة داود تكل  -مركز بهجورة
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 - 874تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح الفرع و الكائن
مقره في المجمع السلمي سفلق  -مركز ساقلته
 - 875تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح الفرع الكائن مقره في
اولد عمرو البلد بجوار المجلس المحلي امام وحدة طب السرة  -مركز قنا
 - 876تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح فرع كلبشة و الكائن
مقره بمجمع طيبه الداري و السكني  -طريق مصر اسوان الزراعي  -امام مدخل الدكه
 - 877تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح فرع الشراف و الكائن
مقره في ميدان المحطه بجوار المجلس القروى للشراف  -الشراف الغربية
 - 878تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح فرع الرمادي -
الكائن مقره في خط الرمادى بحري  -قرية المريناب  -مركز ادفو
 - 879تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع الكائن مقره
في سنتريس امام المركز التنموى بجوار بنك مصر  -مركز سنتريس
 - 880احمد شوقي علي الزغبي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  107737قيدت فى  2017-07-20برقم
ايداع 25838وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع  2شارع
ارض فولفو  -قليوب  -متفرع من طريق مصر اسكندرية الزراعي
 - 881احمد شوقي علي الزغبي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  107737قيدت فى  2017-07-20برقم
ايداع 25838وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  :عقار
 3شارع الطريق الدائرى –  6اكتوبر – شبرا الخيمة ثان القليوبية
 - 882دلتا جروب للستيراد و التجارة  steak and moreشركة سبق قيدها برقم  110047قيدت فى
 2017-09-27برقم ايداع 35465وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء
الفرع بالعقار رقم  4الكائن بناحية كورنيش النيل بدمياط طريق الدعائم  -حوض مصطفى موسى  84ض 36
 - 883المصرية الصينية للواح اللومنيوم  -جود سينس ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  110441قيدت فى
 2017-10-09برقم ايداع 37082وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
اضافة فرع /هنجر مساحته  3120متر مربع بارض شركة  :حلوان للجهزة المعدنية مصنع  360الحربى سابقا
بشارع عمر بن عبد العزيز بحلوان والهنجر متصل بمرافق شركة حلوان ( كهرباء  -مياه  -هواء  -صرف صحى
) بعددات مستقله ومحاط بسور شركة حلوان وحراستها  -تعيين  /كريم عبدالرؤوف عبدا حسن بدوى مديرا
للفرع برقم قومى 28502151401377
 - 884شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
تعديل عنوان الفرع  -الدور الرضى والبالغ مساحته  200مربع والكائن بطريق سنتريس لشمون بجوار قصر
الثقافة  -سنتريس  -مركز اشمون
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 - 885شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
افتتاح الفرع ميزان علوي و البالغ مساحته  210متر مربع الكائن بالسوق التجاري بواجهه المدينة علي الطريق
الصحراوي و المدخل السكني  -اعلي البنك الهلي المصري  -النوبارية الجديدة  -البحيرة وحل تجاري بالدور
الرضي و البالغ مساحته  23متر مربع الكائن بالسوق التجاري بواجهه المدينة علي الطريق الصحراوي و
المدخل السكني  -بجوار البنك الهلي المصري  -النوبارية الجديدة
 - 886شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع شقه بالدور الول علوي و البالغ مساحتها  350متر بالعقار رقم  11شارع منير ابراهيم و المتفرع
من شارع سعد زغلول محطة مشعل  -الهرم
 - 887شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
افتتاح الفرع دور اول علوي و البالغ مساحته  220متر مربع ومحل تجاري بالدور الرضي و البالغ مساحته 35
متر بالعقار الكائن بشارع جناين ايوب مع البنك الهلي  -خلف مأمورية ضرايب منفلوط  -بجوار خير زمان -
منفلوط
 - 888شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم
افتتاح الفرع دور اول علوي و البالغ مساحته  200متر و عدد  2محل تجاري و البالغ مساحتهم  100متر و
الكائنين بشارع المركز بجوار بنك التنمية الزراعي  -مركز ابشواي
 - 889شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
افتتاح الفرع دور اول علوي مساحته  200متر ومحل بالدور الرضي البالغ مساحته  26متر مربع بالبرج الكائن
في شارع منقباد اسيوط العمومي  -بجوار كوبري العص
 - 890شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
افتتاح الفرع الدور الول علوي و البالغ مساحته  400متر ومحل بالدور الرضي مساحته  10متر الكائنين
بالعقار بشارع بور سعيد  -امام مجلس المدينة و موقف منوف  -الباجور
 - 891شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الدور الول علوي بالعقار الكائن بشارع بور سعيد  -الدرب الحمر
 - 892شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  117958قيدت فى
 2018-03-01برقم ايداع 10231وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع شقه رقم  1بالدور الرضي و مساحتها  170متر الكائن بالعقار رقم  67في شارع  9بالمقطم
 - 893الرابح للتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم  127492قيدت فى  2018-11-13برقم ايداع
48258وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -وحده رقم L2-
 13الطابق الثاني – مول سنترو – قطعة رقم  – D-62منطقة اللوتس – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة
 - 894سفن ستارز للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم  128438قيدت فى  2018-12-05برقم ايداع
51780وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان  -شقه رقم 2
– بجوار بنك  - QNBتقسيم المطار – حى الكوثر – الغردقه – البحر الحمر

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

Page 603 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 895راندم كونتنت للدعاية والعلن  Random Content For Advertisingشركة سبق قيدها برقم
 136275قيدت فى  2019-06-17برقم ايداع 24940وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /رقم  - 5الدور الثاني بعد الرضي  -العقار رقم  - 72شارع الحرية
 - 896هشام ابراهيم عبد المجيد و شريكه شركة سبق قيدها برقم  137696قيدت فى  2019-07-22برقم
ايداع 30512وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان  :العقار
رقم  - 1شارع الجلء البحرى  -شبين الكوم  -وبذلك يتم نقل القيد
 - 897بيورا دينتال للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  141378قيدت فى  2019-10-23برقم
ايداع 44698وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -عقار
 10027بالمجاورة العاشرة  -مدينة المعراج  -الهضبة السفلى
 - 898جرين سبيس لستصلح الراضى والتنمية الزراعيه شركة سبق قيدها برقم  150349قيدت فى
 2020-06-30برقم ايداع 19166وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع العقار  267بالدور الثاني القطاع الثاني مركز المدينة  -القاهرة الجديدة
 - 899الحجاز فارما جروب للدوية  Elhegaz Pharma Group For Medicinesشركة سبق قيدها
برقم  154628قيدت فى  2020-09-29برقم ايداع 33596وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافه فرع بالعنوان  /صيدلية محمد سعد جاد الكائنة فى مسجد الصحابة -
صهرجت الصغرى  -الدقهلية
 - 900أفسكوير لتقنيه المعلومات  AFFSQUAREشركة سبق قيدها برقم  157084قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43102وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع  -شقه بالدور الخامس  - 51برج الهادية  - 1موقف المنصورة  -ثان الزقازيق
 - 901أفسكوير لتقنيه المعلومات  AFFSQUAREشركة سبق قيدها برقم  157084قيدت فى
 2020-11-23برقم ايداع 43102وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  7 -مربع  1145ش ابو بكر الصديق  -شيراتون
 - 902مدن الكويتيه لدارة المشروعات العقارية  Modon developmentشركة سبق قيدها برقم
 158414قيدت فى  2020-12-10برقم ايداع 47011وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  top 90 /شارع التسعين قطعه رقم ( )421مركز المدينه القطاع الثالث  -التجمع
الخامس  -بجوار جامعه المستقبل
 - 903تعديل السم التجارى ليصبح  /ابراهيم عثمان متولى محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم 159230
قيدت فى  2020-12-23برقم ايداع 49460وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  /شقة  1الدور الول  7عدنان الراوى  -ارض الجولف  -مدينة نصر اول
 - 904تعديل السم التجارى ليصبح  /ابراهيم عثمان متولى محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم 159230
قيدت فى  2020-12-23برقم ايداع 49460وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة اضافة فرع /شقه  - 201الدور الثانى  -عماره 21د حى المصراويه ش تسعين الجنوب التجمع الخامس
 - 905اسكاى ليت روفى لمستحضرات التجميل  SKY LIGHT ROFY FORشركة سبق قيدها برقم
 160928قيدت فى  2021-01-27برقم ايداع 4338وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية اضافة فرع /مصنع بشارع سور الشركة سماحة  -قسم سمنود  -تعيين  /حسن ابراهيم ابراهيم
مرجان مديرا للفرع برقم قومى 29101101605191
 - 906اسكاى ليت روفى لمستحضرات التجميل  SKY LIGHT ROFY FORشركة سبق قيدها برقم
 160928قيدت فى  2021-01-27برقم ايداع 4338وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية اضافة فرع  /منفذ بيع منظفات بالعقار رقم  2شارع نور الدين قسم الملبس سمنود  -تعيين /
حسن ابراهيم ابراهيم مرجان مديرا للفرع برقم قومى 29101101605191
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 - 907اسكاى ليت روفى لمستحضرات التجميل  SKY LIGHT ROFY FORشركة سبق قيدها برقم
 160928قيدت فى  2021-01-27برقم ايداع 4338وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية اضافة فرع  /شقة بشارع مستشفى سمنود العام ببرج عجوه قسم سمنود  -تعيين  /حسن ابراهيم
ابراهيم مرجان مديرا للفرع برقم قومى 29101101605191
 - 908العلمة اللمانية للصيانة المتكاملة للسيارات لصاحبها عادل كامل بيومى شركة سبق قيدها برقم
 161181قيدت فى  2021-02-03برقم ايداع 5311وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  :المبنى المقام على القطعه رقم  - 5تقسيم بلوك  - 13المنطقة التاسعة  -مدينة نصر
 - 909سمحا للستثمار شركة سبق قيدها برقم  163773قيدت فى  2021-03-22برقم ايداع 13793
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم  - 9بالمنطقة الصناعية غرب
 800فدان
 - 910ايه اتش جروب للتصميمات الهندسية
 A H GROUPشركة سبق قيدها برقم  165756قيدت فى  2021-05-06برقم ايداع 20756وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل  S 79المركز التجاري ميراج مول -
التجمع الول طريق مصر السويس الصحراوى
Deben Treasury
Management
 - 911ديبن للحلول المالية
 Solutionsشركة سبق قيدها برقم  168165قيدت فى  2021-06-29برقم ايداع 29895وفى تاريخ
 2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مبنى رقم  11ج  4 /تقسيم اللسلكى -
المعادى الجديدة
 - 912آل سليم للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  168933قيدت فى  2021-07-14برقم ايداع
32633وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مقره في  :غرفه
مكتبية بالدور الداري بالمبني رقم  45شارع الشيخ محمد الغزالي (قمبيز سابقا)  -الدقي
 - 913مافي للحاق العمالة المصرية بالداخل و الخارج  Maviشركة سبق قيدها برقم  171151قيدت فى
 2021-08-24برقم ايداع 38951وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
شقة رقم  5الدور السادس عمارة  7ش صلح سالم
 - 914بلك بوكس للتوكيلت التجارية  BLACK BOXشركة سبق قيدها برقم  171673قيدت فى
 2021-09-02برقم ايداع 40674وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الوحدة رقم  - CDL2بالقطعه  22أ المستثمرين الشمالية  -القاهرة الجديدة
 - 915بلك بوكس للتوكيلت التجارية  BLACK BOXشركة سبق قيدها برقم  171673قيدت فى
 2021-09-02برقم ايداع 40674وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الكائن في منتجع القطامية هيلز  -القاهرة الجديدة
 - 916استوت ايمدجينج للبرمجيات  ASUTEIMAGINGشركة سبق قيدها برقم  173188قيدت فى
 2021-09-29برقم ايداع 45488وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  19 :شارع ياسين راغب  -المنطقة الثامنة
 - 917مابيل للخدمات الطبيه  Mabella For Medical Servicesشركة سبق قيدها برقم 175257
قيدت فى  2021-11-04برقم ايداع 52367وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  4 ( :و ) شارع تقسيم اسماء فهمي – شقة بالدور الرضي – ارض الجولف
 - 918بيبى شارك للنشطة البحرية  BABY SHARKشركة سبق قيدها برقم  178230قيدت فى
 2021-12-21برقم ايداع 62130وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر
الحمر افتتاح الفرع  /مركز توت تريس للنشطة البحرية الموجود داخل منتجع الكابتن ريزورت الكائن بالكيلو
 12شمال مدينة الغردقة
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 - 919شوكلته آند سناكس  Chocolate & Snacksشركة سبق قيدها برقم  180532قيدت فى
 2022-02-01برقم ايداع 5694وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع  /القطعة رقم  150نموذج ا بالمنطقة الجنوبية  6مليون م
 - 920ايه واي كلينك الطبية  AY Clinicشركة سبق قيدها برقم  180647قيدت فى  2022-02-02برقم
ايداع 6106وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الوحدة
 c1.c2بالدور الرضي بالمبني المقام علي القطعه  162القطاع الول مركز المدينة  -التجمع الخامس  -نيو
كايرو ميديكال سنتر
 - 921ايه واي كلينك الطبية  AY Clinicشركة سبق قيدها برقم  180647قيدت فى  2022-02-02برقم
ايداع 6106وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الوحدات
ارقام  15 , 14 , 13 , 12 , 11الكائنه بالدور السابع بالعقار رقم  2بشرق التوستراد امام مدخل مدينة زهراء
المعادى  -قسم البساتين
 - 922بترواب لتقنية المعلومات شركة سبق قيدها برقم  183438قيدت فى  2022-03-20برقم ايداع
17385وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مكتب بالدور 7
شقة  2بالعقار  2Aجراند جيت  -زهراء المعادى  -قسم البساتين
 - 923الشركه الدوليه للخدمات السريعه سبيد سيرفيس شركة سبق قيدها برقم  542قيدت فى 1998-05-07
برقم ايداع 1391وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
الوحدة رقم (  - ) E 60الدور الرضى  -مشروع ميراج مول  -طريق القاهرة السويس الصحراوى  -التجمع
الول
 - 924ماردينى برنت للمنسوجات  Mardini Print For Textilesشركة سبق قيدها برقم  2319قيدت فى
 2000-02-16برقم ايداع 103وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل
العنوان  -القطعه رقم  45 / 5 / 1ومتخللتها بمساحه اجمالية  7679,5م 2بعد الضم  -المنطقة الصناعية A2
 - 925برستيج  PRESTIGEشركة سبق قيدها برقم  3087قيدت فى  2002-02-04برقم ايداع 93
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان  -المنطقة الصناعية - B4
قطعة  - 39ومتخللت قطعة الرض رقم  39بمساحة  180م2
 - 926تعديل السم التجارى ليصبح  /دياموند فود ماشينز للمعدات الفندقية شركة سبق قيدها برقم 5691
قيدت فى  2000-08-03برقم ايداع 4338وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان 38 /شارع صلح الدين اليوبى الهضبة الوسطى
 - 927الشوربجي للتجهيزات الطبيه شركة سبق قيدها برقم  12245قيدت فى  2004-12-19برقم ايداع
10680وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه رقم  2بالدور
الول فوق الرضي عمارة رقم  4شارع المشير احمد اسماعيل  -مساكن شيراتون
 - 928شركه كوتكنا للفحص ( مصر ) شركة سبق قيدها برقم  12387قيدت فى  2005-01-17برقم ايداع
344وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :مكتب رقم
( - )223ResCo-work04الدور  22البرج الشمالي ابراج نايل
سيتي  -رملة بولق  -كورنيش النيل 11624
 - 929سبينيس ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  16261قيدت فى  2005-09-14برقم ايداع 13066وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم (GF 27-28-
 )29بمساحة  915متر مربع و خارجي  165متر مربع بالدور الرضي و مساحة  300متر مربع كمخزن و
ذلك بالمركز التجاري (مول توكانو) شارع يوسف عباس  -مدينة نصر
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 - 930الشركه المصريه للغوص والعمال البحريه ايجيبت مارين شركة سبق قيدها برقم  28962قيدت فى
 1996-10-26برقم ايداع 5140وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  /شقه رقم  3بالدور الول فوق الرضي  -بالعقار رقم  - 9شارع احمد الصاوي  -مكرم
عبيد
 - 931المصرية للستثمارات السياحية والخدمات التعدينية (ايجيبت مارين ) شركة سبق قيدها برقم 28962
قيدت فى  1996-10-26برقم ايداع 5140وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /شقه رقم  3بالدور الول فوق الرضي  -بالعقار رقم  - 9شارع احمد الصاوي -
مكرم عبيد
 - 932جامع عبيدا احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  32429قيدت فى  2008-05-20برقم ايداع
10260وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر العوينة  -القصير  -البحر
الحمر
 - 933فانيل هاوس للحلوى ش م م شركة سبق قيدها برقم  35744قيدت فى  2008-11-24برقم ايداع
24778وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بالمدخل عقار
رقم  17شارع ابو داود الظاهر بالحي السادس مدينة نصر  -الكائن بالدور الرضي
 - 934فانيل هاوس للحلوى ش م م شركة سبق قيدها برقم  35744قيدت فى  2008-11-24برقم ايداع
24778وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  B1الكائن
بالدور الرضي و المخزن التجاري  STB1بالمول التجاري ( )01منطقه  10ب المستثمرين الشمالية التجمع
الول  -القاهرة الجديدة
 - 935النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  44139قيدت فى  1981-11-16برقم
ايداع 5119وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة شمال سيناء لغاء فرع العريش
بالمحل الرضى الكائن – بالعقار الكائن بشارع ابو بكر الصديق – ناصية شارع بورسعيد – مدينة العريش –
محافظة شمال سيناء
 - 936المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم ()G421-G420
بالمركز التجاري مول العرب  -ميدان جهينة  -مدينة  6اكتوبر
 - 937المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع المحل التجاري رقم  3الكائن
بالدور الرضي بالعقار رقم  255شارع الهرم
 - 938المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع الوحدة رقم ()OPEND
بالطابق الرضي بالسوق التجاري سينزو مول (اسواق سينزو) جنوب مجاويش  -مدينة الغردقه
 - 939المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع المحل التجاري ( )LG01بالدور
الرضي المنخفض بالمركز التجاري  THE YARDبمنطقه الخدمات جنوب الحرفين  -بين المرحلتين الولي و
الثانية  -مدينة الرحاب
 - 940المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع الوحدة رقم ()G95-G94-G93
بالمركز التجاري مول طنطا المقام علي قطعه الرض رقم ( )Bبالمنطقه التجاريه  -مدينة طنطا
 - 941المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم  64984قيدت فى  2013-03-20برقم ايداع 6346وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع الوحدة رقم ()G114-G113
بالمركز التجاري مول طنطا المقام علي قطعه الرض رقم ( )Bالمنطقه التجارية مدينة طنطا
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 - 942الصالحية للتنمية واستصلح الراضى والستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم  65430قيدت فى
 2013-04-09برقم ايداع 7980وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح
الفرع  -قطعه الرض الزراعية بحوض الجزيرة فضل اول و ثان  -منيل شيحة
 - 943المصرية اللمانية لتغذية المياه والصرف  EGWSSشركة سبق قيدها برقم  65571قيدت فى
 2013-04-14برقم ايداع 8437وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
المنطقة الصناعية الحرفية الولى القطعة رقم 66/6/1
 - 944مستشفى مصر زهرة المدائن الطبي التخصصى (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  78825قيدت فى
 2014-12-22برقم ايداع 31225وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
اضافة فرع  9 /شارع الحرمين  -قسم البساتين
 - 945حسان صالح ابو غالون وشركاه شركة سبق قيدها برقم  84496قيدت فى  2015-07-06برقم ايداع
19231وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -قطعة رقم 11
بلوك  – 20023المنطقة الصناعية  -المتداد الغربى – مدينة العبور
 - 946الرينوفا للستثمار العقارى والسياحى شركة سبق قيدها برقم  91845قيدت فى  2016-03-21برقم
ايداع 9348وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح الفرع قطعه ارض
كائنة بمركز عتاقه محافظة السويس  -حوض جبل عتاقه رقم  8القطعه رقم  51عند علمة الكيلو  33.5خارج
كردون محافظة السويس
 - 947تراينجل للتدريب والستشارات ( Triangle For Training And Consultingش.ذ.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  101086قيدت فى  2017-01-16برقم ايداع 1940وفى تاريخ  2022-06-21تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  /عقار رقم  402شارع اشجار دارنا -
عماره  - 38زهراء المعادى
 - 948شركة النخبة للهندسه والتجارة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102840قيدت فى 2017-03-01
برقم ايداع 7991وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان  -ش
جمال عبد الناصر برج الخلص الدور الثانى علوى  -دله
 - 949شركة الهدى للمفروشات (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104505قيدت فى  2017-04-12برقم
ايداع 13572وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان /
المحل رقم  8الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم  5شارع عباس العقاد قطعه رقم  1بلوك  16بالمنطقه الولي -
مدينه نصر -
 - 950شركة الهدى للمفروشات (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104505قيدت فى  2020-01-15برقم
ايداع 1340052وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 951روز كيدز لصناعة الملبس  Rose Kidsشركة سبق قيدها برقم  106461قيدت فى
 2017-06-06برقم ايداع 20494وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الغاء فرع بالعنوان  D2 /بمبني رقم  5بالدور الثاني مشروع البوليجون  -المرحله الولي المبني الداري  -مدينه
السادس من اكتوبر -
 - 952روز كيدز لصناعة الملبس  Rose Kidsشركة سبق قيدها برقم  106461قيدت فى
 2017-06-06برقم ايداع 20494وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
اضافة فرع  /الوحدة الدارية رقم (  )A1 - 7بالدور الول بالعقار رقم ( )7بمشروع البوليجون  -بيفرلى هيلز -
الشيخ زايد -تعيين  /سيد نصر عبد اللطيف على حسن مديرا للفرع برقم قومى 27711200106933
 - 953جنوينز للتوكيلت التجارية  Genuinez Commercial Agenciesشركة سبق قيدها برقم
 112749قيدت فى  2017-11-14برقم ايداع 44328وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة الوحدة رقم  G1بالدور الرضي بمشروع نوران المقام علي قطعة ارض رقم – 2بلوك – 16/ 1
مجاورة  – 5/ 1المنطقة السياحية الشمالية الولى – مدينة  6أكتوبر – الجيزة
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 - 954نيو كايزين  New Kaizenشركة سبق قيدها برقم  116306قيدت فى  2018-01-29برقم ايداع
4513وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم ()2/02
كود ( )r07 - sch02مدرسة كايزن بالعاصمة الدارية الجديدة
 - 955بيلرز للتصميمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم  116802قيدت فى  2018-02-08برقم ايداع
6396وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم - 10
الدور ارابع  -العقار رقم  - 53ش نوبار  -باب اللوق  -حى عابدين
 - 956شركة مطاعم حمام عبده للمشاوى شركة سبق قيدها برقم  120890قيدت فى  2018-05-09برقم
ايداع 21039وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع ()4-3-2-1
مول سيتي ووك بمنطقه وصله دهشور ناصيه مخرج  5بالممشي السياحي  -مدينة الشيخ زايد
 - 957جودز فروم ايجيبت للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  123982قيدت فى 2018-08-09
برقم ايداع 34171وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  6شارع احمد
تيسير  -مصر الجديده
 - 958سمارت باور للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  128323قيدت فى  2018-12-03برقم ايداع
51323وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم ( 54 )1شارع
المرغني -
 - 959زي فتنس للياقة البدنية  ZFITNESSشركة سبق قيدها برقم  128888قيدت فى 2018-12-16
برقم ايداع 53498وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الكائن
بالبدروم العلوى بمول اوريوم ( ) ORIUMقطعة ارض رقم  31ج مركز المدينة 1
 - 960زي فتنس للياقة البدنية  ZFITNESSشركة سبق قيدها برقم  128888قيدت فى 2018-12-16
برقم ايداع 53498وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن
في قطعه  5بلوك  120منطقه  1مدينة نصر  30 -محمد موسى
 - 961فى اى بى للحذية  VIPشركة سبق قيدها برقم  130267قيدت فى  2019-01-20برقم ايداع
2765وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل المركز الرئيسي بالعنوان/
مصنع بالبدروم والدور الرضى قطعة رقم  117ب  -بلوك المحاجر  -منطقة ب ج  -المنطقة الصناعية  -مدينة
العبور
 - 962هارت أتاك للمطاعم  Heart Attackشركة سبق قيدها برقم  131867قيدت فى 2019-02-24
برقم ايداع 8863وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع محل (
مطعم) 3ب 2/منطقة  14بوابة  4بالسوق التجاري بقرية مارينا العلمين السياحية  -الساحل الشمالي
 - 963هارت أتاك للمطاعم  Heart Attackشركة سبق قيدها برقم  131867قيدت فى 2019-02-24
برقم ايداع 8863وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -محل (
مطعم )  B1-F1منطقة ليلك  -مشروع سيتى سكوير  -مدينة الرحاب  -القاهره الجديده
 - 964هارت أتاك للمطاعم شركة سبق قيدها برقم  131867قيدت فى  2020-07-20برقم ايداع
22021وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو واغلق الفرع
 - 965مايسيليوم  Maycelliumشركة سبق قيدها برقم  132999قيدت فى  2019-03-19برقم ايداع
12742وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم  -181تقاطع شارع
جمال صديق مع خليل أبو علم – حلوان.
 - 966ترى لونج  Tree Loungeشركة سبق قيدها برقم  135214قيدت فى  2019-05-15برقم ايداع
21017وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح مطعم  vip loungeالدور
الخمسون  -برج القاهرة

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

Page 609 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 967ترى لونج  Tree Loungeشركة سبق قيدها برقم  135214قيدت فى  2019-05-15برقم ايداع
21017وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  9شارع ابو الهول -
امام بوابو الصوت و الضوء  -نزلة السمان
 - 968تيامو للملبس الجاهزه والتريكو  TIAMOشركة سبق قيدها برقم  143030قيدت فى
 2019-11-28برقم ايداع 50566وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع المحل رقم  17عباس العقاد  -المنطقه الولي مدينة نصر
 - 969تيامو للملبس الجاهزه والتريكو  TIAMOشركة سبق قيدها برقم  143030قيدت فى
 2019-11-28برقم ايداع 50566وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
افتتاح الفرع رقم ( )s3-3بالطابق الستورز ارضي بالمجمع التجاري جرين بلزا بشارع  14مايو سموحة -
سيدي جابر
 - 970شامو لتجاره وتصنيع الملبس الجاهزه  Shamoشركة سبق قيدها برقم  145351قيدت فى
 2020-01-15برقم ايداع 1978وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  8 -ش حامد خلف
 - 971ليتس ليرن  Lets Learnشركة سبق قيدها برقم  148076قيدت فى  2020-03-05برقم ايداع
10930وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي ليصبح /
 1شارع السراج  -الحرفيين
 - 972ميتال لتجارة المعادن والخردة شركة سبق قيدها برقم  148559قيدت فى  2020-03-17برقم ايداع
12510وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان /
شقة ( )3بالرضى  -بالعقار ( )12شارع عزام
 - 973اف اند واست للكيماويات ومخلفات المصانع شركة سبق قيدها برقم  148621قيدت فى
 2020-03-23برقم ايداع 12765وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  6 /شارع السلم  -متفرع من شارع حسنى مبارك
 - 974تو إم تكنو  2M Technoشركة سبق قيدها برقم  149327قيدت فى  2020-05-20برقم ايداع
15597وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الدور العاشر -
العقار رقم  - 30تقسيم المستقبل  -ش الجامعة  -الهضبة الوسطى  -قسم المقطم
 - 975هوست لدارة الوحدات السكنية شركة سبق قيدها برقم  149784قيدت فى  2020-06-16برقم ايداع
17391وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -العقار رقم 36
الدور الرضي شقه رقم  – 2المستثمرين الجنوبيه – التجمع الخامس
 - 976المهندسين للمأكولت السريعة  -كريبتون EL MOHNDSEN FAST FOOD - CREPETON
شركة سبق قيدها برقم  154596قيدت فى  2020-09-28برقم ايداع 33564وفى تاريخ 2022-06-21
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -المحل التجارى الكائن بالعقار رقم (  - ) 21ش النصر -
المعادى الجديدة
 - 977برفكت للصناعات الهندسية و المعدنية شركة سبق قيدها برقم  159990قيدت فى 2021-01-10
برقم ايداع 1214وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع بمركز
خدمات المنطقه الصناعية القطعه  B711التابعه لجهاز مدينة القاهرة الجديدة التجمع الثالث القاهرة الجديدة
 - 978بيرويا ديكور لصناعة الثاث الخشبى والمعدنى ( .BEROIA DECORش.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 162140قيدت فى  2021-02-21برقم ايداع 8557وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان  /المصنع الكائن فى قطعة رقم  - 91منطقة الورش الحرفية -
باراضى المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة  -التجمع الثالث
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 - 979ثرى زى للتوريدات
 3 Zشركة سبق قيدها برقم  163000قيدت فى  2021-03-08برقم ايداع 11208وفى تاريخ
 2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان  :مشروع جاردينيا الكائن
علي طريق السويس المجاور لبنزينه شيل اوت من الشركه الوطنيه للنشاء والتنميه واداره الطرق
 - 980ثرى زى للتوريدات  3Zشركة سبق قيدها برقم  163000قيدت فى  2021-08-02برقم ايداع
35041وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 981تاتـنن
 TATENENشركة سبق قيدها برقم  163495قيدت فى  2021-03-17برقم ايداع 12895وفى تاريخ
 2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي بالعنوان  /رقم  5شارع شرطة
الزبكية  -الدور الثالث شقة 16
 - 982الخبراء فارما لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم  171216قيدت فى  2021-08-25برقم ايداع
39216وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة  4الدور الرابع العقار رقم
/9د 4/تقسيم اللسلكى ش النصر
 - 983اى دى اس لدارة المخازن  I D Sشركة سبق قيدها برقم  171409قيدت فى  2021-08-30برقم
ايداع 39742وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  38/11الشطر السابع
زهراء المعادى
 - 984أبتيرن للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  173257قيدت فى  2021-09-29برقم ايداع 45747
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -المكتب رقم ( - ) A1
العقار رقم (  ) B 2منطقة خدمات  parcel 34بمشروع ميفيدا شركة اعمار مصر للتنمية
 - 985ايجي انشورتك للتطبيقات اللكترونية وخدمات السوفت وير
 EG Insurtechشركة سبق قيدها برقم  175551قيدت فى  2021-11-09برقم ايداع 53328وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :شقة رقم (4أ) بالدور الثالث
فوق الرضى  -قطعة رقم ( / 159أ ) تقسيم المعمارى سابقا  -وحاليا رقم ( )14شارع ( )286المعادى الجديدة -
 - 986شى الند لى لى شركة سبق قيدها برقم  177223قيدت فى  2021-12-05برقم ايداع
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :
الدور السابع والثامن من العقار رقم  100شارع انابيب البترول – الكائن الصناعى – ناحيه البركه – جسر
السويس – قسم السلم اول

58623وفى

 - 987بومانى للتسويق السياحى
 BOMANIشركة سبق قيدها برقم  180426قيدت فى  2022-01-30برقم ايداع 5266وفى تاريخ
 2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بالدور الرضي  -بالعقار رقم 96
شارع عمرو بن الخطاب  -مصر الجديدة
 - 988طيور مصر للنقل البرى شركة سبق قيدها برقم  183437قيدت فى  2022-03-20برقم ايداع
17384وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  19 :شارع لوساكا
 مدينة نصر اولARROW
TECHNOLOGY
 - 989اروو تكنولوجى جروب GROUP
شركة سبق قيدها برقم  189314قيدت فى  2020-02-13برقم ايداع 1139وفى تاريخ 2022-06-21
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة  68الدور السادس عمارات العمار بلزا مدخل ج  -ش حافظ
رمضان من شارع احمد فخرى  -المنطقة السادسة  .وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار القاهرة
 - 990الشركه المصريه الهولندية للصناعات المعدنيه ألوكس ش0م0م بنظام الحره العامه م 0ن شركة سبق
قيدها برقم  332042قيدت فى  2000-06-11برقم ايداع 10926وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم  - 3شارع  15بالمنطقه الحرة العامة بمدينة نصر
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 - 991شركة ألوكس للطباعة ش0م0م بنظام المناطق الحره العامه بمدينة نصر شركة سبق قيدها برقم
 332042قيدت فى  2000-06-11برقم ايداع 10926وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع القطعه رقم  - 3شارع  15بالمنطقه الحرة العامة بمدينة نصر
 - 992اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م (
دامجة) شركة سبق قيدها برقم  4040قيدت فى  2001-10-07برقم ايداع 1112وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  :القطعة رقم 42و - 43المنطقة
الصناعية الرابعة  -مدينة  6اكتوبر
 - 993القارات الخمسه لداره المطاعم شركة سبق قيدها برقم  16140قيدت فى  2005-09-01برقم ايداع
12434وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  32 -مصطفى
النحاس
 - 994هللى للنتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  44465قيدت فى  2010-03-08برقم ايداع 5008
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان  -جمعية  15مايو التعاونية
ناحية زيان – بلقاس  -رقم الحوض رمال  1رقم القطعه ص  1محافظة الدقهلية .
 - 995محمد جمال فهمى عبد السلم وهشام محمود محمد محمود وشركائهم شركة سبق قيدها برقم 53711
قيدت فى  2011-09-04برقم ايداع 16199وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع شقه  502الدور الخامس فوق البدروم و الرضي  -عقار رقم  7بلوك  35المنطقه التاسعه -
مدينة نصر
 - 996محمد جمال فهمى عبد السلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53711قيدت فى  2011-09-04برقم
ايداع 16199وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع شقه 502
الدور الخامس فوق البدروم و الرضي  -عقار رقم  7بلوك  35المنطقه التاسعه  -مدينة نصر
 - 997محمد جمال فهمى عبد السلم وهشام محمود محمد محمود وشركائهم شركة سبق قيدها برقم 53711
قيدت فى  2011-09-04برقم ايداع 16199وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة الغاء الفرع  -الكائن في شقة رقم ( – )3الدور الول علوى – عقار رقم  – 65شارع الجلء – امام
الوحدة المحلية لمركز مدينة القوصية – اسيوط
 - 998محمد جمال فهمى عبد السلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  53711قيدت فى  2011-09-04برقم
ايداع 16199وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -الكائن في
شقة رقم ( – )3الدور الول علوى – عقار رقم  – 65شارع الجلء – امام الوحدة المحلية لمركز مدينة القوصية
– اسيوط
 - 999محمد عباس جعفر داود زبادى و ماهر على نور الدين شحاته وجمال السيد محمد الهتير عثمان و محمد
سيد شحات احمد شلبى وشركائهم شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم  54281قيدت فى
 2011-10-05برقم ايداع 18706وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -مكتب رقم  101الدور الول  -عقار رقم  32ش سوهاج  11عمر بن الخطاب
 - 1000تعديل السم ليصبح  /تك  -ميرج مقاولون و مطورون  TEC-MERGEشركة سبق قيدها برقم
 63929قيدت فى  2013-02-07برقم ايداع 2956وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /نصف مساحه الدور الثاني  -المبني رقم  3و المسمي مبني افينو  22المقام
علي قطعه الرض رقم  22محور كريزي ووتر
 - 1001القنديل جروب للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  65477قيدت فى  2013-04-10برقم
ايداع 8140وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الشقة - 1
الدور الرضى  -العقار  115الحى الول  -المنطقة السابعة  -التجمع الخامس
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 - 1002ابو هشيمة ستيل لدارة مصانع الصلب (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  67488قيدت فى
 2013-07-10برقم ايداع 15427وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :القطعة رقم ( 5أ) مبنى ( )cالوحدة ( )F -1الدور الول بالمنطقة السياحية (ذا واتر واى)
 - 1003انتجرون ستور (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  73210قيدت فى  2014-04-15برقم ايداع
9225وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  - 4العقار
رقم  - 78الشباب الشمالى  -التجمع الول
 - 1004كواليتا للتجارة و التوريدات شركة سبق قيدها برقم  75933قيدت فى  2014-08-26برقم ايداع
20092وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -قطعة رقم
( )114محلية (34أ) الحي الثاني
 - 1005أر أى زد جروب للتجارة  RIZ group for Tradingشركة سبق قيدها برقم  82968قيدت فى
 2015-05-19برقم ايداع 14254وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع محل رقم  3بالدور الرضي التجاري و الميزانين بالعقار المقام علي القطعه رقم  43شارع المراغي
و يحمل رقم  71شارع المراغي  -حلوان
 - 1006اكتيف لتطوير البرمجيات شركة سبق قيدها برقم  83607قيدت فى  2015-06-02برقم ايداع
15851وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة رقم  2فيل  14مجاورة
 -11غرب سوميد
 - 1007شركة اوبو ايجيبت للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم  86394قيدت فى  2015-09-20برقم
ايداع 26612وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع الشركة المحل
التجاري رقم  2بالدور الرضي فوق البدروم و الكائن بالعقار رقم  16المقام علي القطعه رقم  26بلوك 124
بشارع احمد فخري المنطقه السادسة بناحية مدينة نصر
 - 1008كابريول للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  88062قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع
33276وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح  /القطعه
رقم  49د بالمستثمرين الجنوبيه  -الوحده رقم ( - )S2مدينه القاهره الجديد (ميد تاون)
 - 1009كابريول للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  88062قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع
33276وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  2حي المصراويه  -عماره  18د
 شقه  2الجناح اليمن  -التجمع الخامس و تعيين السيد  /مصطفى احمد مفيد السيد عبدالعال  -برقم قومي : 27710202103315مديرا للفرع
 - 1010سمارت اوتو شركة سبق قيدها برقم  88621قيدت فى  2015-12-10برقم ايداع 35508وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم  19محور خدمى اول المنطقة
الصناعية الثالثة
 - 1011شركة اكاديميا جلوب  Academia Globeشركة سبق قيدها برقم  95361قيدت فى
 2016-07-20برقم ايداع 22396وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  /دور  4 - 2عمارات العبور  -صلح سالم
 - 1012المصريه للترجمه ( المصرية ميديا ) شركة سبق قيدها برقم  101202قيدت فى 2017-01-18
برقم ايداع 2306وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  14ش احمد خلف
 - 1013الحرار لتجارة الكيماويات الحديثة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102531قيدت فى
 2017-02-23برقم ايداع 7066وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
تعديل العنوان  -القطعة رقم (  ) 16بلوك (  ) 12المنطقة الصناعية جنوب الثالثة  -برج العرب الجديدة  -وبذلك
ينقل القيد الى استثمار السكندرية
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 - 1014البيلونة للتجارة والتوزيع  BYLONEH FOR TRADING AND DISTRIBUTIONشركة
سبق قيدها برقم  103492قيدت فى  2022-01-20برقم ايداع 4046وفى تاريخ  2022-06-22تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع ناصية ترسا
 - 1015شركه الرجوان للرخام والجرانيت  ALARJAWANشركة سبق قيدها برقم  107106قيدت فى
 2017-07-03برقم ايداع 23024وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  101 -عمارات امتداد المل  -طره البلد
 - 1016شركة جيزة للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم  122595قيدت فى  2018-07-03برقم ايداع
28289وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع
 - 1017اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م
(دامجة) شركة سبق قيدها برقم  123071قيدت فى  1998-09-15برقم ايداع 11167وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  :مبني  2البوليجون  -بيفرلي هيلز -
الشيخ زايد
 - 1018اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م
(دامجة) شركة سبق قيدها برقم  123071قيدت فى  1998-09-15برقم ايداع 11167وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  :القطعة رقم  42و - 43المنطقة
الصناعية الرابعة  -مدينة  6اكتوبر
 - 1019ايه تو زد لصناعة وسائل النقل  A To Zشركة سبق قيدها برقم  124193قيدت فى 2018-08-14
برقم ايداع 34998وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع
شقه دور اول علوي رقم  3كائنة بنك السكان و التعمير اول الغردقه الكوثر
 - 1020ايه تو زد لصناعة وسائل النقل  A To Zشركة سبق قيدها برقم  124193قيدت فى 2018-08-14
برقم ايداع 34998وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح الفرع  3ش
عبد الفضيل حي العبور الربعين محافظة السويس
 N E G M Advertisingشركة سبق
 - 1021إن.إى.جى.إم للدعاية والعلن
قيدها برقم  131042قيدت فى  2019-02-05برقم ايداع 5504وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  5 -ش التروللى  -مبنى ملحق بكنيسة السيدة العذراء  -مدينة السلم
 خلف شركة جلسكو للدوية - 1022فوكس للحلول المتكامله  Focus Integrated Solutionsشركة سبق قيدها برقم 135763
قيدت فى  2019-05-29برقم ايداع 22984وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة نقل المركز الرئيسي للشركة لتصبح  /المبني الداري رقم ( - )5منتجع زيزينيا  -التجمع الخامس
 - 1023إينوفيكس للتجارة والصناعة والتغليف (اينوباك) شركة سبق قيدها برقم  140082قيدت فى
 2019-09-24برقم ايداع 39867وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع انتاجي  :قطعه  129بالمنطقه الصناعية  -ال 800فدان  -مدينة بدر
 - 1024ميسان للدارة والتسويق السياحي  Maysanشركة سبق قيدها برقم  140848قيدت فى
 2019-10-13برقم ايداع 42711وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  /شقه رقم ( ) 74-73برج رقم ( )2مدخل رقم ( - )4السراج مول
 - 1025فلكسانا للرياضة  FLEXANA SPORTSشركة سبق قيدها برقم  143477قيدت فى
 2019-12-09برقم ايداع 52202وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6
شارع السوق التجاري محل  1فيجين مساكن نيركو  -الشطر الثالث  -المعادي و تعيين السيد  /ستيفن البير انور
موسي برقم قومي  29310012127012:مديرا لفرع
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 - 1026برايم بيلد للستثمار العقارى  Prime Buildشركة سبق قيدها برقم  148637قيدت فى
 2020-03-23برقم ايداع 12781وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  - A39مركز خدمات االياسمين التجمع الول  -القاهرة الجديدة
 - 1027ترفينا ايجيبت جروب للستيراد  Tervina Egypt Group T.E.Gشركة سبق قيدها برقم
 152328قيدت فى  2020-08-16برقم ايداع 25784وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في  47شارع النجيب الريحاني  -محل رقم  4يمين مدخل العقار  -الزبكية
 - 1028ترفينا ايجيبت جروب للستيراد  Tervina Egypt Group T.E.Gشركة سبق قيدها برقم
 152328قيدت فى  2020-08-16برقم ايداع 25784وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه الرض رقم  356بناحية الخرقانية  -حوض ترعه البلد  - 8طريق القناطر
الخيرية
 - 1029ترفينا ايجيبت جروب للستيراد  Tervina Egypt Group T.E.Gشركة سبق قيدها برقم
 152328قيدت فى  2020-08-16برقم ايداع 25784وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القليوبية افتتاح الفرع قطعه الرض رقم  292بناحية الخرقانية  -حوض الخطابة رقم  - 9طريق القناطر
الخيرية
 - 1030انتجرون بروجيكتس  Integron Projectsشركة سبق قيدها برقم  154373قيدت فى
 2020-09-23برقم ايداع 32936وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -شقة رقم  - 4العقار رقم  - 78الشباب الشمالى  -التجمع الول
 - 1031دوت لتطوير اللكترونيات والمدفوعات اللكترونية شركة سبق قيدها برقم  164256قيدت فى
 2021-03-30برقم ايداع 15379وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع العقار رقم  12شارع السراء  -الدور التاسع  -شقه 91و  92المهندسين
 - 1032كوالتى للدهانات الحديثة (كيوبك)
 QUPCشركة سبق قيدها برقم  166846قيدت فى  2021-06-03برقم ايداع 24546وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع جزء من القطعه  207شارع جمعيه
المهندسين العرب جزء من الكيلو  - 17.5طريق بلبيس القاهرة الصحراوي  -مركز بلبيس
 - 1033العزب للصناعات الدوائية والتسويق شركة سبق قيدها برقم  167407قيدت فى  2021-06-15برقم
ايداع 26870وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه رقم
 - 178المنطقه الصناعية  800فدان  -مدينة بدر
 - 1034سوجال
 Sogalشركة سبق قيدها برقم  170019قيدت فى  2021-08-03برقم ايداع 35219وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم  701الدور السابع عمارة  1دلتا ستارز
والكائن  5أ طريق النصر
 - 1035فيردى للتصميم والستشارات الهندسية وإدارة المشروعات والتطوير العقاري Verde Architecture
 And Project Managementشركة سبق قيدها برقم  170412قيدت فى  2021-08-10برقم ايداع
36554وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع شقه رقم  - 1الدور
الرضي  -عمارة  -29المستثمر الصغير الحي العاشر  -الشيخ زايد
 - 1036لفيميل لتوريد المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  170770قيدت فى  2021-08-17برقم ايداع
37870وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان ليصبح  /القطعه
 16الدور الرضي و الدور الول علوي المنطقه الصناعيه امتداد  6أ جنوب الجمركيه
 - 1037ام اى بى للنشاءات ( M.E.Pش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  172891قيدت فى 2021-09-23
برقم ايداع 44611وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /مكتب
ادارى بالعنوان الفيل المقامة على قطعة الرض رقم 128الحى الثانى  -المنطقة الخامسة عشر
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 615 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1038نتروجين لدارة الصيدليات  Nutrigen Pharmacies Managementشركة سبق قيدها برقم
 175811قيدت فى  2021-11-14برقم ايداع 54111وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع عقار رقم  - 2محل رقم  - 16ش الجيش  -قسم اول كفر الشيخ
 - 1039نتروجين لدارة الصيدليات  Nutrigen Pharmacies Managementشركة سبق قيدها برقم
 175811قيدت فى  2021-11-14برقم ايداع 54111وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية افتتاح الفرع عقار رقم  - 2محل رقم  - 16ش الجيش  -قسم اول كفر الشيخ
 - 1040النمر للعلف شركة سبق قيدها برقم  189321قيدت فى  2021-03-02برقم ايداع 1657وفى
تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان ليصبح  /قطعة  16منطقة
المطورين قطاع  cbcبلوك b2
 - 1041فوكسيلى لدارة المشروعات  Voxili for projects managementشركة سبق قيدها برقم
 189474قيدت فى  2021-04-19برقم ايداع 2449وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تم نقل المركز الرئيسى من محافظة السكندرية ( استثمار السكندرية ) يكون المركز الرئيسي
لدارة الشركة وموطنها القانوني لممارسة النشاط الثاني في العنوان التي :
 oالوحدة رقم  BA01المبني  Bبالدور الرضي (مدينتي أوبن أيرمول) طريق القاهرة السويس ـ مدينتي ـ (
استثمار القاهرة )
 - 1042شركة المصريين للتجارة التنمية شركة سبق قيدها برقم  299881قيدت فى  2002-03-17برقم
ايداع 1352وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 1043ريلينس لوجيستكس  Reliance Logistics Companyشركة سبق قيدها برقم  8328قيدت
فى  2002-03-17برقم ايداع 1336وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
شطب ومحو وإلغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان  :ميت حلفا – قليوب
 - 1044خطاب لتجاره الورق شركة سبق قيدها برقم  9673قيدت فى  2003-03-25برقم ايداع 1349
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  5 -ش دسوقى  -العتبة
 - 1045خطاب لتجاره الورق شركة سبق قيدها برقم  9673قيدت فى  2003-03-25برقم ايداع 1349
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع الهنجر رقم  1المقام علي
القطعه (1ب) المنطقه الصناعية (ب) بلوك ( )27006العبور
 - 1046ورود للخدمات الزراعية ش م م شركة سبق قيدها برقم  25472قيدت فى  2007-06-28برقم
ايداع 12689وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع قطعه
الرض رقم  - 417زمام المحطة  - 104قرية ابو بكر الصديق  -النوبارية  -البحيرة
 - 1047سول ايديك وود  Soliodic Woodش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  33757قيدت فى
 2008-07-24برقم ايداع 16268وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
تعديل العنوان  -بساتين السماعيلية المنطقة الصناعية العاشرة ضمن مسلسل  82بلبيس .ليصبح  -بساتين
السماعيلية المنطقة الصناعية العاشرة ضمن مسلسل  81بلبيس
 - 1048سول ايديك وود  Soliodic Woodش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  33757قيدت فى
 2008-07-24برقم ايداع 16268وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  51 -ش ابو بكر الصديق  -ميدان هارون  -مصر الجديده
 - 1049بوتشرز بيرجر (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  59956قيدت فى  2012-08-12برقم ايداع
16650وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم  3940امتداد المنطقة
الصناعية الثالثة
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 - 1050ريلينس لوجيستكس  Reliance Logistics Companyشركة سبق قيدها برقم  63748قيدت
فى  2013-01-30برقم ايداع 2301وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
شطب ومحو وإلغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان  :ميت حلفا – قليوب
 - 1051شركة المجموعة المتحدة للهندسة و التجارة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  82366قيدت فى
 2015-04-29برقم ايداع 12168وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تصحيح الخطا المادى الوارد بعنوان الفرع الكائن فى  4شارع السالمي  -روض الفرج  -القاهرة ليصبح محل رقم
 1و  2و  4و  5و  6و  7و  8و  11و  - 12بالعقار رقم  - 4شارع السالمى
 - 1052جوود وود لصناعة الكونتر  GOOD WOODشركة سبق قيدها برقم  95164قيدت فى
 2016-07-13برقم ايداع 21576وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط
اصبح العنوان القطعة  4بلوك م المنطقة الصناعية الولى وبذلك يتم نقل القيد
 - 1053ريد ستون للدوية RED STONEشركة سبق قيدها برقم  98337قيدت فى  2016-10-30برقم
ايداع 33362وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا القطاع الثالث الخلية الثانية
بلوك ب -القطع ارقام جزء من  19المنطقة الصناعية شرق النيل -المطاهرة وبذلك يتم النقل من مكتب استثمار
القاهرة
 - 1054اميكرون  Emicronشركة سبق قيدها برقم  99301قيدت فى  2016-11-24برقم ايداع
36866وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان  -كمبوند مكسيم -
فيل  – A6الحي الخامس –
 - 1055ذى ابليكشن لب للبرمجيات ( THE APPLICATIONS LABش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 100778قيدت فى  2017-01-08برقم ايداع 860وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  :عمارة  170الحى الخامس التجمع الخامس
 - 1056بولرز للتدريب شركة سبق قيدها برقم  111848قيدت فى  2017-10-31برقم ايداع 41384
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان 20 -ش احمد الشاطورى -
نقل المقر
 - 1057مسايا لتجارة الملبس  Masayaشركة سبق قيدها برقم  114512قيدت فى  2017-12-21برقم
ايداع 51284وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان  -شقة 4
وشقة  5بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم  17شارع عباس العقاد –– قطعة الرض رقم  – 2بلوك –14
المنطقة الولي  -حي شرق
 - 1058السلطان للستثمار الزراعى والداجنى شركة سبق قيدها برقم  123853قيدت فى 2018-08-07
برقم ايداع 33640وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع :
الكيلو  92غرب الطريق الصحراوى غرب خط سوميد ضمن قطعة الحزام الخضر قرية بنى سلمه
Africa Crest For Investment - 1059افريكا كريست للستثمار-القاهرة الجديدة كابيتال ار 3
 New Cairo Capital R3شركة سبق قيدها برقم  125380قيدت فى  2018-09-23برقم ايداع
39726وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع قطعه  - R3الحي
السكني الثالث  -العاصمة الدارية الجديدة
 - 1060جبردين تكس للتجارة والتصدير  Gabardine Texشركة سبق قيدها برقم  128580قيدت فى
 2018-12-09برقم ايداع 52344وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
غلق الفرع  -الوحده رقم  28بالدور  2فوق الرض والكائن بمول الرحاب  2مدينه الرحاب  -القاهره الجديده -
 - 1061جبردين تكس للتجارة والتصدير  Gabardine Texشركة سبق قيدها برقم  128580قيدت فى
 2018-12-09برقم ايداع 52344وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -شارع الصفا تقسيم عمر بن الخطاب  -جسر السويس  -السلم -
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 - 1062جبردين تكس للتجارة والتصدير  Gabardine Texشركة سبق قيدها برقم  128580قيدت فى
 2018-12-09برقم ايداع 52344وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
غلق الفرع  71 -شارع الصفا تقسيم عمر بن الخطاب  -جسر السويس  -السلم -
 - 1063جبردين تكس للتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم  128580قيدت فى  2021-05-09برقم
ايداع 20989وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع
 - 1064جبردين تكس للتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم  128580قيدت فى  2020-07-29برقم
ايداع 23586وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع
 - 1065جيمرز لونج للرياضات اللكترونية  Gamers Lounge For ESportsشركة سبق قيدها برقم
 128910قيدت فى  2018-12-16برقم ايداع 53550وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة 12ش0نضال من ش0ابن هانى الندلسى من ش0الطيران شقة رقم 2الدور الول ـ مدينة نصر ـ
القاهرة
 - 1066اوفرسيز مارين للخدمات البحرية  OVERSEAS MARINE SERVICESشركة سبق قيدها برقم
 135577قيدت فى  2019-05-26برقم ايداع 22373وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السويس اغلق فرع الشركة بالعنوان  /مكتب ادارى بالدور الخامس بالعقار رقم  11شارع رياض واحمد
عبد العزيز  -بفندق ردس  -بورتوفيق
 - 1067اوفرسيز مارين للخدمات البحرية  OVERSEAS MARINE SERVICESشركة سبق قيدها برقم
 135577قيدت فى  2019-05-26برقم ايداع 22373وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السويس افتتاح فرع بالعنوان  /مكتب ادارى بالدور السابع بالعقار رقم  11شارع رياض واحمد عبد
العزيز  -بفندق ردس  -بورتوفيق  -السويس
 - 1068أحمد أمين مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  148312قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
11697وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :ثلث محلت
دوبلكس داخل نطاق فندق توليب النرجس  -شارع التسعين الجنوبى  -التجمع الخامس
 - 1069كونسيبت بيزنيس كونسلتنت للموارد البشرية CONCEPT BUSINESS CONSULTANT
شركة سبق قيدها برقم  148914قيدت فى  2020-05-03برقم ايداع 13906وفى تاريخ 2022-06-23
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  11 -ش افلطون  -شقة رقم  - 8الدور الخامس
 - 1070جروبنا ستور للتجارة وتوريد الملبس الرياضية  GROUPNASTOREشركة سبق قيدها برقم
 153329قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 29232وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة افتتاح فرع ممارسة نشاط تجارة و توزيع الملبس الرياضية رقم  15شارع محمد يوسف عمرانية
غربية  -الجيزة
 - 1071جروبنا ستور للتجارة وتوريد الملبس الرياضية  GROUPNASTOREشركة سبق قيدها برقم
 153329قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 29232وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية افتتاح الفرع رقم  247طريق الحرية  -سيدي جابر
 - 1072جروبنا ستور للتجارة وتوريد الملبس الرياضية  GROUPNASTOREشركة سبق قيدها برقم
 153329قيدت فى  2020-09-03برقم ايداع 29232وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في  14شارع احمد عصمت  -عين شمس
 - 1073تندر للثاث المكتبى  TENDER FOR OFFICE FURNITUREشركة سبق قيدها برقم
 155228قيدت فى  2020-10-11برقم ايداع 35671وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  :مكتب بالدور الول فوق الرضى بالعقار رقم  9بشارع مصطفى البردعى -
النزهة
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 - 1074خروج الشركة من مظلة قانون  72لسنة  2017والدخول تحت مظلة القانون  159لسنة  1981شركة
سبق قيدها برقم  155592قيدت فى  2020-10-15برقم ايداع 37021وفى تاريخ  2022-06-23تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -فيل  - 259البنفسج  - 7التجمع الول
 - 1075اتش ام دبليو لستغلل العلمات التجارية شركة سبق قيدها برقم  158311قيدت فى 2020-12-09
برقم ايداع 46559وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع عقار
رقم  244شارع جنوب الكاديمية بالتجمع الخامس
 - 1076أوه بلس ام جروب لتجارة وتوريد السمدة الزراعية  O Plus M Groupشركة سبق قيدها برقم
 162105قيدت فى  2021-02-21برقم ايداع 8405وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة المنوفية تعديل عنوان  -قطعة رقم  95الدور الثانى محور المنطقة الصناعية الخامسة
 - 1077بى كوك لدارة المطاعم  PEA COCKشركة سبق قيدها برقم  162884قيدت فى
 2021-03-07برقم ايداع 10824وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح
افتتاح الفرع قرية ستيل  -سيدي عبد الرحمن  -الكيلو  - 127الساحل الشمالي  -محافظر مرسي مطروح (الباريو
نورث )EL BARRRIO NORTH
 - 1078خروج الشركة من مظلة احكام القانون  72لسنه  2017والعمل تحت مظله قانون الستثمار رقم 159
لسنه  1981ولئحتة التنفيذية شركة سبق قيدها برقم  165853قيدت فى  2021-05-09برقم ايداع
21084وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنون  -المحل التجارى
الكائن بالعقار رقم  – 17الدور الرضى – شارع الثورة
 - 1079الياسمين الشامي شركة سبق قيدها برقم  177040قيدت فى  2021-12-01برقم ايداع 57970
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع العقار الكائن ناصية
شارع البيطاش الرئيسي مع شارع شهر العسل  -السكندرية
 - 1080نواة للصناعات المتخصصة  Nawat For Specialized Industriesشركة سبق قيدها برقم
 177221قيدت فى  2021-12-05برقم ايداع 58621وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية افتتاح الفرع قطعه الرض الصناعية رقم  222بالمنطقه الصناعية  - A5مدينة العاشر من
رمضان
 - 1081ستاروير للقمشة والكسسوارات  Star wear for fabrics and accessoriesشركة سبق قيدها
برقم  178945قيدت فى  2022-01-03برقم ايداع 345وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة :الدور الثاني بعد الرضي قطعه - 56منطقه - 2بلوك  -1مدينه  15مايو ورش الشباب -
القاهره
 - 1082نادكو للمقاولت  Nadco Contractingشركة سبق قيدها برقم  181390قيدت فى
 2022-02-16برقم ايداع 9672وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  8 -ش محمد ابو ستيت
 - 1083هليواجرى للستيراد والتصدير HELIO AGRI FOR IMPORT AND EXPORTشركة سبق
قيدها برقم  11595قيدت فى  2004-07-21برقم ايداع 5327وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم  3الدور (الول فوق الرضي ) بالعقار رقم  14شارع البادية -
 - 1084فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها برقم
 93725قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع 16127وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية غلق فرع  1تقاطع شارع البحر مع شارع المين  -امام مديرية الكهرباء  -قسك طنطا ثان -
 - 1085فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها برقم
 93725قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع 16127وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الدقهلية غلق الفرع محل اسفل العقار برج العمرو  -شارع الثانوية  -قسم اول المنصورة  -المنصورة -
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 - 1086فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها برقم
 93725قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع 16127وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السماعيلية غلق فرع تقاطع شارع  - 227شبين الكوم  -حي السلم -
 - 1087فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها برقم
 104456قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع 13411وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية غلق الفرع
 - 1088فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها برقم
 104457قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع 13412وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الدقهلية غلق فرع محل اسفل العقار  -برج العمرو -شارع الثانوية  -قسم اول المنصوره
 - 1089شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418قيدت فى  2000-06-20برقم ايداع
1000009وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع
 - 1090شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418قيدت فى  2001-08-01برقم ايداع
1000007وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

 - 1092شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418قيدت فى  2000-06-21برقم ايداع
1000011وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 1093شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418قيدت فى  2000-06-25برقم ايداع
1000012وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس غلق الفرع
 - 1094شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418قيدت فى  2000-06-26برقم ايداع
1000013وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء الفرع
 - 1095شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418قيدت فى  2002-04-15برقم ايداع
1000014وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع
 - 1096كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات الترفيهية  COSMOFUN EGYPTشركة سبق
قيدها برقم  137187قيدت فى  2020-12-04برقم ايداع 45440وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع  .استدراك الخطأ الوارد بطلب التاشير المودع برقم  56160بتاريخ
2021 / 11 / 22
 - 1097كوزموفان ايجيبت للستثمار السياحى والخدمات الترفيهية  COSMOFUN EGYPTشركة سبق
قيدها برقم  137187قيدت فى  2019-07-09برقم ايداع 28438وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع استدراك الخطأ الوارد بطلب التاشير المودع برقم  56160بتاريخ
 -2021 / 11 / 22الوحده رقم (  ) SX 101 - SX 103بالدور السكاي ووك (  ) SKY WALKالكائن
بالمركز التجاري اركان الشيخ زايد
 - 1098بروتينيا  PROTEINEAشركة سبق قيدها برقم  138659قيدت فى  2019-08-22برقم ايداع
34502وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة بالدور
الخامس  -القطعة رقم  - 8183س  -ش 9
 - 1099كريتيف ديفيلوبرز للمقاولت والطاقة المتجددة & Creative Developers For Contracting
 Renewable Energyشركة سبق قيدها برقم  159689قيدت فى  2021-01-03برقم ايداع 44وفى
تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مبنى رقم  8س  64الشطر
العاشر  -زهراء المعادى
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 - 1100سينو ايجيبت ناكسين كونستراكشن انجينيرينج
 SINO- EGYPT NAXIN CONSTRUCTION ENGINEERINGشركة سبق قيدها برقم
 170192قيدت فى  2021-08-08برقم ايداع 35892وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقه رقم  3بالدور الول بالعقار رقم(2/30ح) بمنطقه منتجع النخيل  -التجمع
الول
 - 1101عمر محفوظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  179925قيدت فى  2022-01-19برقم ايداع
3566وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الصناعات الصغيرة  -منطقة ب ,
ج اسكان الشباب قطعة  - 79قسم العبور  -مدينة العبور
 - 1102المصريه لتصنيع الثاث ان اند اوت (ش م م) ------امر منـــــــــــــــــع شركة سبق قيدها برقم
 5442قيدت فى  2004-06-21برقم ايداع 824وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  27 -ش محمد حسن الجمل
 - 1103المصريه لتصنيع الثاث ان اند اوت (ش م م) ------امر منـــــــــــــــــع شركة سبق قيدها برقم
 5442قيدت فى  2004-06-21برقم ايداع 824وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة اغلق الفرع  21 -مكرم عبيد
 - 1104فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم 18301
قيدت فى  2006-03-30برقم ايداع 4256وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع  /المحل الكائن فى محطة شيل اوت ميدور الكائن فى شارع التسعين الشمالى ( مطاعم بابا
جونز )
 - 1105فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم 18301
قيدت فى  2006-03-30برقم ايداع 4256وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الجيزة افتتاح الفرع  /المحل الكائن فى محطة وقود شيل اوت حدائق الهرام  -الواحات امام بوابة  - 4طريق
الواحات ( مطاعم بابا جونز )
 - 1106فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم 18301
قيدت فى  2006-03-30برقم ايداع 4256وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة افتتاح الفرع  /المحل الكائن فى محطة وقود شيل اوت روكسى تقاطع شارع المقريزى مع شارع الخليفة
المامون ( مطاعم بابا جونز )
 - 1107سماش تريدنج للتوكيلت  smash tradingش.م.م شركة سبق قيدها برقم  50717قيدت فى
 2011-03-02برقم ايداع 3629وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل
مقر الشركة الى  1 /رمز ب شارع الصاعقة  -الكيلو  4.5طريق السويس الصحراوى  -القاهرة
 - 1108المصريه للخرسانه سابقه الجهاد شركة سبق قيدها برقم  64703قيدت فى  1990-02-17برقم
ايداع 813وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان  :مدينة
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية  -قطعة A1
 - 1109المصريه للخرسانه سابقه الجهاد شركة سبق قيدها برقم  64703قيدت فى  1990-02-17برقم
ايداع 813وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان  :مدينة
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية  -قطعة A1
 - 1110السناء للصناعة شركة سبق قيدها برقم  69323قيدت فى  2013-10-29برقم ايداع 22946وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -النصف اليسر بالدور الول
القطعه رقم  4بلوك 20003المنطقه الصناعية المتداد الغربي
 - 1111المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب شركة سبق قيدها برقم  78100قيدت
فى  2014-11-25برقم ايداع 28358وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
افتتاح الفرع محل رقم  1قطعه  10منطقه السكني التجاري  -اسكان عائلي ثالث الحي الول  -قسم اسيوط الجديدة
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 - 1112شركة وود اند ميتال للتجهيزات و الديكورات ( Wood&Metalش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 81088قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع 7511وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع  12شارع سيد سعد ناصيه شارع طه حسين  -النزهه الجديدة  -قسم النزهه
 - 1113لسيرينا بالم بيتش للستثمار السياحى والعقارى شركة سبق قيدها برقم  91083قيدت فى
 2016-02-25برقم ايداع 6315وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان ليصبح  /شقة رقم  202برج السفينة رقم  21مشروع ابراج الفرسان  -ارضالستثمار  -دائرى
المعادى  -قسم المقطم
 - 1114اقمشة الفجر للتجارة شركة سبق قيدها برقم  99972قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
40190وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع قطعه رقم 2-1
بالمنطقه الصناعية الثالثه  A1العاشر من رمضان
 - 1115اقمشة الفجر للتجارة شركة سبق قيدها برقم  99972قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
40190وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع بلوك رقم  3مجمع
البنوك  -المنطقه الصناعية قسم العبور
 - 1116اقمشة الفجر للتجارة شركة سبق قيدها برقم  99972قيدت فى  2016-12-14برقم ايداع
40190وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  42انابيب البترول -
المنطقه الصناعية  -قسم اول السلم
 - 1117اندماج شركه كهرمانه للستثمار السياحي والعقاري ش.م.م في شركه الماسيه للمشروعات السياحيه
والعقاريه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  102869قيدت فى  1995-06-23برقم ايداع 5780وفى تاريخ
 2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب رقم ( 33– ) 6شارع أحمد تيسسير – كليه
البنات – مصر الجديده ويكون موقع مزاوله النشاط فى فندق كهرمانه – خليج نعمه – شرم الشيخ – رقم 37
 - 1118نعنع لدارة وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم  106618قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
21186وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  337مج  2الحى الثانى
 - 1119شركه النيل الهندسيه للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  2015-06-10برقم
ايداع 16897وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع
 - 1120شركه النيل الهندسيه للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  2013-06-18برقم
ايداع 14015وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع
 - 1121شركه النيل الهندسيه للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  2013-06-18برقم
ايداع 14014وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع
 - 1122شركه النيل الهندسيه للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  2013-06-18برقم
ايداع 14013وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

 - 1126النيل الهندسيه للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  2013-06-18برقم ايداع
14008وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع
 - 1127النيل الهندسيه للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  109318قيدت فى  2013-06-18برقم ايداع
14006وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع
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 - 1128فيني ايجيبت المحدودة  VINI EGYPT LIMITEDشركة سبق قيدها برقم  110209قيدت فى
 2017-10-02برقم ايداع 36110وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان  :قطعة رقم  7بلوك  13041بالمنطقة الصناعية رقم أ وبذلك يتم تعديل العنوان
 - 1129سيماك المتحدة للستثمار و التطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم  115274قيدت فى
 2018-01-04برقم ايداع 9154وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل
العنوان  -شقه بالدور الرضي بالعقار رقم (  )1شارع عمر بن الخطاب  -بمصنع سيد خلف سور المخابرات -
حوض الربع  -قسم أسيوط أول  -أسيوط  .وبذلك ينقل القيد الى سجل استثمار اسيوط
 - 1130كوالتي تريد شركة سبق قيدها برقم  115696قيدت فى  2018-01-16برقم ايداع 2510وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :عقار  27شقة بالدور الرضي
شارع الحسين ابن علي – النزهة
 - 1131بانوراما العبور للمقاولت و التوريدات و الستثمار العقاري و الزراعي و الخدمات البتروليه و العمال
الفنية شركة سبق قيدها برقم  121726قيدت فى  2018-06-03برقم ايداع 24500وفى تاريخ
 2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعة  44منطقة خدمات الشباب  70م  -مدينة العبور
 - 1132بلتون لتكنولوجيا المعلومات ش.م.م .شركة سبق قيدها برقم  127434قيدت فى 2018-11-12
برقم ايداع 47964وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  2005ج مبنى
النايل سيتى  -البرج الشمالى  -الدور  - 33كورنيش النيل  -رمله بولق
 - 1133أرتيزانا للتجارة والمفروشات شركة سبق قيدها برقم  127554قيدت فى  2018-11-14برقم ايداع
48503وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع مول القدس  -شارع
احمد بدوي التجاري  -مركز ابو النمرس
 - 1134هلبات  HELPATشركة سبق قيدها برقم  127882قيدت فى  2018-11-22برقم ايداع
49716وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  10 -شارع مركز
المعلومات  -الدور الثالث  -مربع  1154شيراتون  -هليوبوليس
 - 1135سهيل احمد ممدوح وشريكية شركة سبق قيدها برقم  129856قيدت فى  2019-01-09برقم ايداع
1099وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -العقار رقم 9287
 بشارع الجامعة الحديثة - 1136أى ثرى دي  A3Dشركة سبق قيدها برقم  130160قيدت فى  2019-01-16برقم ايداع 2250
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده ادارية بالدور ال  -12ع -4شارع
 - 151المعادي
 - 1137عز العرب ايه ايه للتوكيلت التجارية  EZZELarab A.Aش.م.م شركة سبق قيدها برقم
 135255قيدت فى  2019-05-15برقم ايداع 21155وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة افتتاح الفرع قطعه الرض رقم  3ز  -بالمنطقه القديمة  -المنطقه الصناعية خارج زمام ابو رواش
 - 1138سمارت سيفتى للنظمة المنية والتجارة شركة سبق قيدها برقم  140754قيدت فى 2019-10-10
برقم ايداع 42430وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان -
 37ش الملك فيصل  -شبرا اول  -ام بيومى
 - 1139تجارتى للنظمة الرقمية  TEGARTIشركة سبق قيدها برقم  152424قيدت فى 2020-08-18
برقم ايداع 26124وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده رقم  151فى
العقار رقم  7الكائن ش وهدان  -قسم اول مدينة نصر
 - 1140باتيوس  PATIOSشركة سبق قيدها برقم  152436قيدت فى  2020-08-18برقم ايداع
26236وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الدور الثانى -
مول اسواق شارع عبد العزيز  -التجمع الخامس  -قطعة  11 , 10مركز المدينة  -التجمع الخامس
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 - 1141امير فارما لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم  152878قيدت فى  2020-08-27برقم ايداع
27708وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -محلين مفتوحين
على بعض بابين على واجهه العقار بالدور الرضى  353 -شارع رمسيس
 - 1142يوسف اسامه احمد حمدى محمد على يوسف و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  155404قيدت فى
 2020-10-13برقم ايداع 36224وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع المصنع المقام علي قطعه رقم  95جنوب غرب 6أ  -بالعاشر من رمضان
 - 1143تعديل اسم الشركة ليصبح  /سبيس للمشروعات العقارية ش.ذ.م.م  space projects LLCشركة
سبق قيدها برقم  157637قيدت فى  2020-11-30برقم ايداع 44760وفى تاريخ  2022-06-26تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل  92النرجس  - 1التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
 - 1144اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILشركة سبق قيدها برقم  158019قيدت فى
 2020-12-06برقم ايداع 45719وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد
افتتاح الفرع الكائن بالعقار رقم  35شارع البوصيري و دسوق  -حي العرب بورسعيد
 - 1145اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILشركة سبق قيدها برقم  158019قيدت فى
 2020-12-06برقم ايداع 45719وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد
افتتاح الفرع الكائن محل رقم  2و ما يعلوه من الدور المسروق برج زمزم رقم  22شارع الشهيد مختار محمود
سعيد و سعد زغلول  -حي شرق
 - 1146اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILشركة سبق قيدها برقم  158019قيدت فى
 2020-12-06برقم ايداع 45719وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية
افتتاح الفرع الكائن شارع الجيش  -منوف
 - 1147اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILشركة سبق قيدها برقم  158019قيدت فى
 2020-12-06برقم ايداع 45719وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الكائن بالعقار  40أ  -شارع شريف  -حلوان
 - 1148العهد لدارة المنشآت الطبية شركة سبق قيدها برقم  161539قيدت فى  2021-02-10برقم ايداع
6599وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم  3بالدور الول مبني رقم
 23بلوك  16080مركز الحي الخامس  -مدينة العبور
 - 1149ميت إيجبت للصناعات الهندسية MET EGYPT FOR ENGINEERING INDUSTRIES
شركة سبق قيدها برقم  162021قيدت فى  2021-02-18برقم ايداع 8121وفى تاريخ 2022-06-26
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكيلو  26طريق مصر السكندرية الصحراوي  -المنطقه
الصناعية ابو رواش  -القطعه رقم  95من  63من  3تقسيم الملك بحوض خارج الزمام بناحية خارج زمام ابو
رواش  -داخل زمام 2ك  -مركز امبابة
 Medad Trans Forشركة سبق
 : - 1150مداد ترانس لعمال الترجمه Translation Business
قيدها برقم  162456قيدت فى  2021-02-25برقم ايداع 9456وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  22 -أ عمارات العبور  -ش صلح سالم  -القاهرة  -الدور العاشر
 شقة رقم 3 - 1151اسيل مصر لتجارة الملبس شركة سبق قيدها برقم  162675قيدت فى  2021-03-02برقم ايداع
10175وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع المحل رقم ()G12
بالمركز التجاري مول العرب  -ميدان جهينة  -مدينة  6اكتوبر
 - 1152كارنى فالى للنتاج الحيوانى  Carni Valleyشركة سبق قيدها برقم  166433قيدت فى
 2021-05-25برقم ايداع 23033وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية
افتتاح الفرع الكائن في قطعه رقم  107أ المنطقه الولي  -جمعيه السلم  -بناحية المنايف
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 - 1153فوود فيستيفال كومبلكس للتجارة والتوزيع ( FOOD FESTIVAL COMPLEXش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  170630قيدت فى  2021-08-16برقم ايداع 37290وفى تاريخ  2022-06-26تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الرضى بالمركز التجارى ايزارا بلزا -قرية جرين هيلز التوسعات
الشرقية قطعة رقم 13/12
 - 1154النخبه لصناعه الجهزه الكهربائيه ومستحضرات التجميل  Eliteشركة سبق قيدها برقم 170637
قيدت فى  2021-08-16برقم ايداع 37297وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القليوبية تعديل العنوان  :الجزء الخلفى من القطعه رقم (  ) 8 - 17بلوك  - 20030المنطقة الصناعية  -المتداد
الغربى  -العبور  -القليوبية  -وبذلك يتم نقل القيد
 - 1155أم أس جروب لتجارة مهمات المن الصناعى  M S groupشركة سبق قيدها برقم 173967
قيدت فى  2021-10-13برقم ايداع 48197وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة  33ش عرابى التوفيقية شقة رقم 17
 - 1156ذا بي اكس كو للبرمجيات  The BX Coشركة سبق قيدها برقم  174893قيدت فى
 2021-10-31برقم ايداع 51203وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
تعديل العنوان  2 -ش وادى النيل  -المهندسين  -قسم العجوزة  -الجيزة  -وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى
استثمار  6اكتوبر
 - 1157إيه أم أتش لتصنيع إكسسوارات اللومنيوم AMHشركة سبق قيدها برقم  175768قيدت فى
 2021-11-14برقم ايداع 54068وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
تعديل العنوان  -الخانكة  -ارض التين  -حوض خارج الزمام بجوار مصنع الشريف
 - 1158انفينى لينك لنظمة البرمجة  INFINILINKشركة سبق قيدها برقم  177642قيدت فى
 2021-12-12برقم ايداع 60042وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -العين المؤجرة رقم  201الواقعة بالدور الثاني من المبني المقام علي قطعة الرض رقم - 47
القسم رقم  - 1مركز المدينة
 - 1159هوم اند اواى ريلتى  Home & Away Realityشركة سبق قيدها برقم  178243قيدت فى
 2021-12-21برقم ايداع 62143وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -وحدة رقم  - 75العقار رقم  - 7ش وهدان  -قسم اول مدينة نصر
 - 1160مهند اسامه صلح السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  178314قيدت فى  2021-12-21برقم
ايداع 62454وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 2124 -
مدينة المعراج بالمجاورة الثانية
 - 1161هاكس ايجيبت لدارة المشروعات
 Hawks Egypt for Project Managementشركة سبق قيدها برقم  178757قيدت فى
 2021-12-30برقم ايداع 63997وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ
المبنى الدارى بقرية مارينا دلتا  -الحماد شارع الحماد  -مركز بلطيم  -الشهابية
 - 1162ليزر روم للعيادات التخصصية شركة سبق قيدها برقم  179316قيدت فى  2022-01-10برقم
ايداع 1516وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  /شقة
رقم  32بالدور الثالث فوق الرضى والميزانين بالعقار رقم  39شارع عباس العقاد  -قسم اول مدينة نصر ق 11
بلوك  64منطقة  - 1مدينة نصر
 - 1163أحمد سوشي  AHMED SUSHIشركة سبق قيدها برقم  189323قيدت فى  2019-03-31برقم
ايداع 1865وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة سنتر المعراج خلف
كارفور الدائرى
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 - 1164اي كب تك  I cup Techشركة سبق قيدها برقم  189398قيدت فى  2020-09-01برقم ايداع
4006وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم  16الدور الثانى الكائنة
برقم  8شارع على الروبى باشا ميدان روكسى تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار القاهرة
 - 1165اي كب تك  I cup Techشركة سبق قيدها برقم  189398قيدت فى  2020-09-01برقم ايداع
4006وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف القطعة رقم  214منطقة
الصناعات الخفيفه  -منطقة ورش الشباب  -مدينة بنى سويف الجديدة  -بنى سويف
 - 1166الشركه المصريه للخرسانه سابقه الجهاد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  192661قيدت فى
 1978-11-28برقم ايداع 16779وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  :الدور الول بالمول التجارى الكائن بالقطعة رقم  8داخل كمبوند الزهوة قطعة رقم  42المستثمرين
الجنوبية
 - 1167الشركه المصريه للخرسانه سابقه الجهاد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  192661قيدت فى
 1978-11-28برقم ايداع 16779وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
تعديل العنوان  :مدينة العاشر من رمضان  -المنطقة الصناعيه  -قطعة رقم A1
 - 1168شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ( ايمي )  EMEس م م شركة سبق قيدها برقم
 292539قيدت فى  1995-11-19برقم ايداع 17553وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السماعيلية الغاء الفرع فى  10 /شارع التمليك حسن الشيخ زايد السماعيلية
 - 1169شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ( ايمي )  EMEس م م شركة سبق قيدها برقم
 292539قيدت فى  1998-10-24برقم ايداع 1000012وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السماعيلية 10الغاء الفرع فى  /شارع التمليك حسن الشيخ زايد السماعيلية
 - 1170المصريه لتصنيع الثاث (ان-اند-اوت)ش م م شركة سبق قيدها برقم  361038قيدت فى
 2004-06-21برقم ايداع 10656وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
اغلق الفرع
 - 1171جي أت أس لصناعه الملبس  G @ S JEANS Factoryغسان احمد محمد رشيد وشركاه شركة
سبق قيدها برقم  4308قيدت فى  2003-03-31برقم ايداع 329وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -قطعتى الرض رقمى  3و 4بلوك  20020بالمتداد الصناعى
الغربى بمدينة العبور
 - 1172ابوللو للسياحه  APOLLO TOURSشركة سبق قيدها برقم  6014قيدت فى 2000-10-11
برقم ايداع 5637وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة
رقم  -2الدور الول -شارع ابوبكر الصديق  -تقسيم عمر بن الخطاب  -جسر السويس
 - 1173ابوللو للسياحة  APOLLO TOURSش م م شركة سبق قيدها برقم  6014قيدت فى
 2007-11-13برقم ايداع 23290وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -شقة رقم  - 2الدور الول  -ش ابو بكر الصديق  -تقسيم عمر بن الخطاب  -جسر السويس
 - 1174ابوللو للسياحة شركة سبق قيدها برقم  24653قيدت فى  2007-05-20برقم ايداع 9425وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  - 2الدور الول  -ش
ابو بكر الصديق  -تقسيم عمر بن الخطاب  -جسر السويس
 - 1175المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436قيدت فى
 2009-04-28برقم ايداع 8433وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية
افتتاح الفرع عقار رقم  93شارع البحر العظم  -قسم طلخا
 - 1176المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436قيدت فى
 2009-04-28برقم ايداع 8433وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية
افتتاح الفرع في صن مول المنصورة  -ثان المنصورة
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 - 1177المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436قيدت فى
 2009-04-28برقم ايداع 8433وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية
اغلق الفرع  46ش سعد زغلول امام العمارة المائلة  -قسم المنصورة -
 - 1178مصر المنصورة لتجارة المواد الغذائية ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436قيدت فى
 2009-05-27برقم ايداع 10756وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية
اغلق الفرع
 - 1179المطاعم الدولية شركة سبق قيدها برقم  45753قيدت فى  2010-05-13برقم ايداع 10457وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالوحده الكائنة بمجمع شيل اوت
بلزا روكسى  -مصر الجديدة وتعيين  /سيد نبيل بيومى رقم قومى  28903250105971مدير للفرع
 - 1180المطاعم الدولية شركة سبق قيدها برقم  45753قيدت فى  2010-05-13برقم ايداع 10457وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالوحده رقم  ff- 04المبنى  fالدور
الرضى بمول مدينتى اوبن اير مول  -مدينتى  -طريق القاهرة السويس وتعيين  /سيد نبيل بيومى رقم قومى
 28903250105971مدير للفرع
 - 1181الشمس الذهبية للصناعة شركة سبق قيدها برقم  48451قيدت فى  2010-10-11برقم ايداع
22060وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم  76منطقة الخدمات
المركزية  15 -مايو  -حلوان
 - 1182اساس للستثمار والتنميه الزراعيه شركة سبق قيدها برقم  50491قيدت فى  2011-02-10برقم
ايداع 2558وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان  -القطع أرقام
 24 , 23 , 113 , 112قطاع  – 4مدينة كوم اوشيم  -المرحلة الصناعية الثانية
 - 1183شركة ريتيل برو (  ) Retail Pro Companyشركة سبق قيدها برقم  75413قيدت فى
 2014-07-24برقم ايداع 17823وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع المحل رقم  5الكائن بالدور الرضي  -العمارة رقم  27بمشروع المل  -شارع  233دجله  -المعادى
 - 1184الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2015-08-16برقم ايداع 22746وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  /الوحده رقم  3بالدور
الرضى بالعقار رقم  21ش عمر بن الخطاب ت مدينة قباء  -السلم
 - 1185الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2015-08-16برقم ايداع 22746وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان  /رقم  1بالدور الرضى
بالعقار رقم  -10ش الحسن والحسين  -المتفرع من خالد بن الوليد  -مدينة قباء  -السلم
 - 1186الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2015-08-16برقم ايداع 22746وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع بالعنوان  /مبنى الركاب
الرئيسى بمطار مرسى علم الدولى المحل رقم  DP-CF-04بيتزا كاى PIZZA KAI
 - 1187الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2020-03-01برقم ايداع
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

9693وفى

 - 1188الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2017-09-20برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع

1000035

 - 1189الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم  85398قيدت فى  2021-11-28برقم ايداع
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

57223وفى

 - 1190الشركة العربية لخدمات المطاعم (سيخ مشوى) (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  86748قيدت فى
 2015-10-05برقم ايداع 27713وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
إلغاء الفرع الكائن في مدخل النادي الولمبي السكندري  -بميدان د/احمد زويل
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 - 1191كاتالست لصيانه زجاج السيارات ( CATALYSTش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  93181قيدت
فى  2016-05-04برقم ايداع 14521وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع محل  1شارع هلل ابن امية  -النزهه
 - 1192كاتالست لصيانه زجاج السيارات ( CATALYSTش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  93181قيدت
فى  2016-05-04برقم ايداع 14521وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع وحدة  24بالبدروم الول بالمبني الداري و التجاري  -مشروع ارابيل بلزا  -القاهرة الجديدة
 - 1193كاتالست لصيانه زجاج السيارات ( CATALYSTش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  93181قيدت
فى  2016-05-04برقم ايداع 14521وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع محل بالدور الرضي  - 178هضبه الهرام  -الهرم
 - 1194كويك لين للستثمار التجارى  QUICK LINEشركة مساهمة مصرية مؤسسه وفقا لحكام القانون
المصرى شركة سبق قيدها برقم  97381قيدت فى  2016-09-27برقم ايداع 29593وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح  /مبنى شيراتون جيت -
الدور الرابع فوق الرضى  -وحده رقم  SHOO-GB-4-5قطعة رقم  61الملتقى العربى  -طريق الوتوستراد -
شيراتون  -قسم النزهة
 - 1195اكرم ياسين عبدالهادي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  99594قيدت فى  2016-12-01برقم ايداع
37885وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -قطعة رقم - 101
المنطقة الصناعية  800فدان
 - 1196ايماك لحمامات السباحة و اللعاب المائية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101158قيدت فى
 2017-01-17برقم ايداع 2166وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس
اغلق الفرع  -محل رقم (  ) B 21بجمعيه حور محب للسكان التعاوني بالعين السخنه
 - 1197جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم  103988قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
11631وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  60شارع المعز
لدين ا  -الصاغه  -الجمالية
 - 1198جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم  103988قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
11631وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم 2
ضمن الدور الرضي بالعقار رقم  - 7شارع الثورة  -الكوربة  -مصر الجديدة
 - 1199جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم  103988قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
11631وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  10شارع هارون
الرشيدي  -ميدان الجامع  -مصر الجديدة
 - 1200جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم  103988قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
11631وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع محل تجاري رقم
 2ضمن الدور الرضي بالعقار رقم  168شارع احمد شوقي  -ناصيه رشدي  -دائرة قسم الرمل
 - 1201جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم  103988قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
11631وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الوحدة رقم ()A90
داندي مول المجمع التجاري الخدمي  -الكيلو  28طريق مصر اسكندرية الصحراوي
 - 1202جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم  103988قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
11631وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع محل تجاري رقم 1
ضمن الدور الرضي بالعقار رقم  - 4شارع سليمان اباظة  -الدقي
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 - 1203تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع سيدي
غازي  :الكائن بشارع ابو بكر الصديق منطقه السمرية شارع المستشفي  -مركز سيدي غازي
 - 1204تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الكائن
مقره في شارع بورسعيد الرئيسي  -بجوار مزلن السكه الحديد  -امام نقطه شرطة مطوبس
 - 1205تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع الكائن بـ
سدس المراء  -مركز ببا
 - 1206تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح الفرع الكائن مقره
في شارع عبد العظيم وزير  -امام صيدلية هادي عرفات  -دمياط اول
 - 1207تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الكائن
مقره في برج المل شارع بورسعيد امام الستاد الرياضي  -مركز بيل
 - 1208تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الكائن مقره
في شارع محمد محمود امام فيل المستشار ايمن محمود  -مركز الرحمانية
 - 1209تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الكائن مقره
في برج الرحاب  -ميدان المحكمه بجوار محكمه المحمودية  -مركز المحمودية
 - 1210تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الكائن مقره
في شارع المهاجرين عمارات عقلية امام الكوبري الواطي و امام بنك مصر  -مركز كفر الدوار
 - 1211تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن مقره
في  1شارع البترول من شارع المرج الغربي الرئيسي امام محطة مترو المرج  -قسم المرج
 - 1212تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الكائن مقره
في برج الصفوه  -حي الطباء  -مركز شبراخيت
 - 1213تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031قيدت فى  2017-06-22برقم
ايداع 22784وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح الفرع الكائن مقره
في ميدان تلجه احمد حمزة  -عمارة رقم  - 1مركز بدر
 - 1214برفكت هوم  Perfect Homeشركة سبق قيدها برقم  107100قيدت فى  2017-07-02برقم
ايداع 22980وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -عقار
رقم 21ع  -شارع السادسه  -النزهه
 - 1215اسكندريه الحديثه للعمال المتكامله و المقاولت العموميه شركة سبق قيدها برقم  108031قيدت فى
 2017-08-13برقم ايداع 28888وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
غلق الفرع
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 - 1216تويوتا تسوشو كوربوريشن فرع شركة اجنبية شركة سبق قيدها برقم  116950قيدت فى
 1986-05-28برقم ايداع 3328وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
الوحدة رقم  92بالدور التاسع بالبرج الدارى ستار كابيتال ( ) A2مشروع سيتى ستارز  -الكائن  2شارع الرائد
على راشد  -مدينة نصر
 - 1217فوكال بوينت اوبريشين  Focal point operationsشركة سبق قيدها برقم  117735قيدت فى
 2018-02-27برقم ايداع 9596وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -شقة  - 1بالعقار رقم  7761شارع المدينة المنورة  -قسم المقطم
 - 1218سويتش بلس  SWITCH PLUSشركة سبق قيدها برقم  120835قيدت فى 2018-05-08
برقم ايداع 20799وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع رقم
( )G07بالدور الرضي  -المول التجاري  - THE YARDالرحاب  -القاهرة الجديدة
 - 1219توب ليفل للخدمات الغذائية  Top Level For Food Servicesشركة سبق قيدها برقم
 123841قيدت فى  2018-08-06برقم ايداع 33599وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل ليصبح  /الشقة رقم  143بالدور الرابع عشر بالعقار ستار كابيتال  - 3سيتى ستارز  -مدينة
نصر
 - 1220قرطبة للصناعات المتعددة شركة سبق قيدها برقم  130388قيدت فى  2019-01-22برقم ايداع
3230وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح الفرع  /دماط مركز قطور
 - 1221هيلثي سبليمنت كامباني  Healthy Supplement Company - HSCشركة سبق قيدها برقم
 132537قيدت فى  2019-03-10برقم ايداع 11126وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية تعديل العنوان ليصبح  /شقة رقم  101برج  3الدور الول ادارى  -عمارات جراند فيل متفرع
من شارع النصر  -سيدى جابر
 - 1222النجار سيتى استيل شركة سبق قيدها برقم  133269قيدت فى  2019-03-25برقم ايداع
13701وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 10 -ش امتداد
عباس العقاد  -امام الحديقة الدولية
 - 1223اندماج كلمن شركة موبيكا للصناعات المتطوره ش.م.م
شركة نجارة المباني العصرية موبيكاش.م.م-شركة موبيكا للستثمار العقارى ش م م -شركة موبيكا للصناعاتالمعدنية شركة سبق قيدها برقم  135806قيدت فى  2000-07-05برقم ايداع 7989وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع  266شارع خالد ابن الوليد  -المنتزه
 - 1224شركة أمال محمد نورالدين وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  140726قيدت فى 2019-10-09
برقم ايداع 42341وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
الدور الول بعد الرضى عقار رقم  – 8091الحى السابع – الهضبة الوسطى – المقطم
 - 1225محمد المشنب شركة سبق قيدها برقم  145229قيدت فى  2020-01-14برقم ايداع 1734وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الدور الرضى من مبانى
العقار  6ب شارع كلية الهندسه ( على خليل ) تقاطع شارع المنطقه الصناعيه  -ميدان عبده باشا  -العباسيه  -قسم
الويلى -
 - 1226كلسيرا للتعليم الذكى شركة سبق قيدها برقم  148063قيدت فى  2020-03-05برقم ايداع
10853وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مبنى S1-A
الدور الول منطقة الداون تاون – شارع التسعين الجنوبى – التجمع الخامس
 - 1227ساين هيير للستثمار والتسويق العقاري  Sign Here for Real Estateشركة سبق قيدها برقم
 150500قيدت فى  2020-07-05برقم ايداع 19566وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الوحدة رقم  -THgالمركز التجارى ميراج مول  -التجمع الول  -طريق مصر
السويس الصحراوى
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 - 1228الشرق الوسط للملبس الغير منسوجة شركة سبق قيدها برقم  156548قيدت فى 2020-11-03
برقم ايداع 40271وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :
عقار رقم  41قطعه  40شارع ترعة الخشاب مع شارع حسن حلمي  -حدائق حلوان  -قسم المعصرة
 - 1229كرم محمد عبد الرحمن شعلن و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  156615قيدت فى 2020-11-04
برقم ايداع 40461وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع الكائن
في قطعه رقم  - 2/6130المنطقه الصناعية السادسة  -السادات
 - 1230جيم الملوك للياقة البدنية والندية الصحية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  160482قيدت فى
 2021-01-20برقم ايداع 2982وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع الكائن في  50شارع عبد العزيز فهمي  -من شارع العروبة مصر الجديدة
 - 1231جيم الملوك للياقة البدنية والندية الصحية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  160482قيدت فى
 2021-01-20برقم ايداع 2982وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -عمارة رقم  - 55ش الشيخ احمد الصاوى
 - 1232وايت ليفز
 WHITE LEAVESشركة سبق قيدها برقم  164988قيدت فى  2021-04-13برقم ايداع 17828وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -المبنى الدارى رقم  - 5منتجع
زيزينيا  -التجمع الخامس
 - 1233راى راجز للسجاد  - Ray Ragsعلى ناصف للتجارة شركة سبق قيدها برقم  165422قيدت
فى  2021-04-25برقم ايداع 19435وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  86 -ش عباس العقاد
 - 1234الفيكتوريا لتصنيع الستائر  ELVectoria Blindsشركة سبق قيدها برقم  170008قيدت فى
 2021-08-03برقم ايداع 35208وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع القطعه رقم  229مؤجرة  -بالمنطقه الصناعية جنوب غرب (أ  )6مدينة العاشر من رمضان
 - 1235أى ستيشن لتجارة اللكترونيات  I STATION FOR ELECTRONICS TRADINGشركة
سبق قيدها برقم  171033قيدت فى  2021-08-23برقم ايداع 38633وفى تاريخ  2022-06-27تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم  2مكرر بالدور الرضي بالعقار رقم 41
شارع النزهه  -مشروع رابعه الستثماري  -مدينة نصر
 - 1236أى ستيشن لتجارة اللكترونيات  I STATION FOR ELECTRONICS TRADINGشركة
سبق قيدها برقم  171033قيدت فى  2021-08-23برقم ايداع 38633وفى تاريخ  2022-06-27تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل بمساحة  16متر مربع بجوار السور الجانبي بمحطة
وطنية محور المشير طنطاوي التابعه للشركة الوطنية لبيع و توزيع المنتجات البترولية
 - 1237الزهرة جلوبال للحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم  171418قيدت فى  2021-08-30برقم
ايداع 39751وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -ش بنك
التنميه والئتمان الزراعي – كفر تصفا
 - 1238الزهرة جلوبال للحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم  171418قيدت فى  2021-08-30برقم
ايداع 39751وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع  /طريق
مرصفا
 - 1239لتس فيب لتجارة السجائر اللكترونية ولوازمها شركة سبق قيدها برقم  171464قيدت فى
 2021-08-30برقم ايداع 40067وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع  /كشك بمحطة شيل اوت  -الدائرى  - 3الكائن بمحطة شيل اوت الطريق الدائرى  -شارع التسعين -
التجمع الخامس
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 - 1240لتس فيب لتجارة السجائر اللكترونية ولوازمها شركة سبق قيدها برقم  171464قيدت فى
 2021-08-30برقم ايداع 40067وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح فرع  /كشك بالمركز التجارى الترفيهى (  ) The Cornerوالكائن عنوانه منطقة الخدمات أ,ب  -قطعة
رقم  4المستثمرين الشمالية  -التجمع الول  -امام بوابة - 6الرحاب
 - 1241لتس فيب لتجارة السجائر اللكترونية ولوازمها شركة سبق قيدها برقم  171464قيدت فى
 2021-08-30برقم ايداع 40067وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح فرع  /كشك بالمشروع التجارى بأسم مجمع مول امريكانا بلزا زايد والكائن بالقطعة رقم  11الكائن
بالمحور الكريزى ووتر  -بمدينة الشيخ زايد  6 -اكتوبر
 - 1242برو أرت للنظمة الرقمية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  172720قيدت فى  2021-09-21برقم
ايداع 44120وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -الوحدة
الدارية رقم (  )RPD - 3 - 2فى الدور الثانى بالجناح رقم  Dمشروع ريحانة بلزا بالشطر الول تقسيم مدينة
زهراء المعادى  -القاهرة بالضافة الى باكية جراج ملحقة بالوحدة
 - 1243ليف اكتس للحفلت العامة  Live actsشركة سبق قيدها برقم  174438قيدت فى
 2021-10-20برقم ايداع 49638وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  9 -شارع رستم الدور  18جاردن سيتى
 - 1244اكس بى ايه ار اى ايه ان سى ايه للتسويق  E X P E R I E N C E Marketingشركة سبق قيدها
برقم  175159قيدت فى  2021-11-03برقم ايداع 52079وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -عمارة رقم  1الدور الرضى  -كمبوند قضايا الدولة  -حى الواحة
 - 1245شركة بريتو كلود كيتشنز  Brito Cloud Kitchensشركة سبق قيدها برقم  182263قيدت
فى  2022-02-27برقم ايداع 12286وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  /المصنع رقم  259بمنطقة الصناعات الصغيره بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية  -العين
السخنه  -التجمع الثالث
 - 1246لورينزا لدارة المطاعم  Lorenzaشركة سبق قيدها برقم  182775قيدت فى  2022-03-07برقم
ايداع 14371وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :الوحده
رقم (  ) UG_ 12بالدور ( الرضي المرتفع ) الكائن بالمبني المقام علي قطعتي ارض  329و  330القطاع
الداري الثالث – شارع التسعين الشمالي – القاهره الجديده
 - 1247رامكو فارم لتجارة الدوية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  183884قيدت فى 2022-03-27
برقم ايداع 19508وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع شقه في
الميزان بالعقار رقم  69شارع سوريا  -المهندسين
 - 1248رامكو فارم لتجارة الدوية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  183884قيدت فى 2022-03-27
برقم ايداع 19508وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع شقه
رقم  2برج التربي  -بالدور الول علوي  -بالعقار رقم  2شارع مصطفي السعدوني من قناه السويس  -امام
مستشفي الخير  -المنصورة
 - 1249دى في استيل لتشكيل اللواح المعدنيه
 DV STEELشركة سبق قيدها برقم  184760قيدت فى  2022-04-13برقم ايداع 23029وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع  :مصنع بالقطعة رقم ( - )97المنطقية
الصناعيه  250فدان
 - 1250تاج بسام لتصنيع الحلويات ( ش  .ذ  .م  .م ) شركة سبق قيدها برقم  185784قيدت فى
 2022-04-18برقم ايداع 24352وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع الكائن في بدروم بالعقار رقم  16ش سعد زغلول  -الزقازيق
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 - 1251تاج بسام لتصنيع الحلويات ( ش  .ذ  .م  .م ) شركة سبق قيدها برقم  185784قيدت فى
 2022-04-18برقم ايداع 24352وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع  16ش سعد زغلول برج بسام  -امام ديوان عام المحافظة  -الزقازيق
 - 1252تاج بسام لتصنيع الحلويات ( ش  .ذ  .م  .م ) شركة سبق قيدها برقم  185784قيدت فى
 2022-04-18برقم ايداع 24352وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع محل تجاري بشارع عبد المنعم رياض  -ميدان التنزه  -الزقازيق
 - 1253تاج بسام لتصنيع الحلويات ( ش  .ذ  .م  .م ) شركة سبق قيدها برقم  185784قيدت فى
 2022-04-18برقم ايداع 24352وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
افتتاح الفرع امتداد شارع طلبة عويضه  -بجوار مستشفي صلح سالم  -الزقازيق
SHJARAT AL-DURR FOOD COMP
 - 1254شجرات الدر للغذية وتشغيل المطاعم
 ANYشركة سبق قيدها برقم  189345قيدت فى  2021-06-06برقم ايداع 3908وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة إدارية رقم  – 405الدور الرابع – مبني 6
بمشروع بيرل دي روا – التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة – القاهرة تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار
القاهرة
 - 1255المجموعه المتحده للهندسه والنشاءات  -اجيك شركة سبق قيدها برقم  6552قيدت فى
 2001-02-14برقم ايداع 858وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل
العنوان  :مربع 1258م  -شيراتون هليوبليس  -مبنى بارامونت  -الدور الول بجوار صن سيتى مول  -النزهه
 - 1256لوكس شوز ( )lox shoesشركة سبق قيدها برقم  13165قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
11852وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع بالعنوان  :قطعه
رقم  19بلوك صناعات صغيرة منطقة ب  ,ج  -العبور
 - 1257الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول (مندمج ) فى بنك عودة ش.م.م (
دامج) شركة سبق قيدها برقم  39804قيدت فى  2009-07-01برقم ايداع 13787وفى تاريخ
 2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :القطعة رقم  84بلوك ( )Gالكائنه
بالقطاع الول مركز المدينة التجمع الخامس
 - 1258سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceش ذ م م شركة سبق قيدها
برقم  45178قيدت فى  2010-04-13برقم ايداع 7834وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  :الكائن في العين الكائنة في  12شارع شفيق غربال  -روكسى
 - 1259سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceش ذ م م شركة سبق قيدها
برقم  45178قيدت فى  2010-04-13برقم ايداع 7834وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  :مبني رقم  12ب  02منطقة (و) المنطقة التجارية  -كايرو فستيفال سيتي -
الكائن بأرض الفطيم  -شارع طه حسين  -التجمع الخامس
 - 1260سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceش ذ م م شركة سبق قيدها
برقم  45178قيدت فى  2010-04-13برقم ايداع 7834وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع  :الكائن في المحل الكائن في الدور الرضي  -شارع خالد بن الوليد -متفرع
من شارع الجمهورية  -قسم ثان اسيوط
 - 1261سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceش ذ م م شركة سبق قيدها
برقم  45178قيدت فى  2010-04-13برقم ايداع 7834وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع  :الكائن في المحل رقم  2و - 3برج الحلواني  -شارع الحياة
 - 1262سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceش ذ م م شركة سبق قيدها
برقم  45178قيدت فى  2010-04-13برقم ايداع 7834وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة القصر الغاء الفرع  :الكائن في المحل رقم  -1شارع الروضة الشريفة متفرع من خالد بن الوليد -
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 - 1263سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceشركة سبق قيدها برقم
 45178قيدت فى  2019-12-16برقم ايداع 53546وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 1264معامل رويال لب شركة سبق قيدها برقم  49165قيدت فى  2010-11-21برقم ايداع 24986
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع  /الكائن فى (  ) 2حارة
احمد محمد من شارع الجلء شقة رقم (  ) 3الدور الثانى العلوى
 - 1265معامل رويال لب شركة سبق قيدها برقم  49165قيدت فى  2010-11-21برقم ايداع 24986
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح الفرع  /الكائن فى شقه ( ) 23
بالطابق الثانى علوى بالبرج رقم ( ب ) بشارع الجيش و المقام على قطعة الرض رقم ( ) 399بشارع  23يوليو
 - 1266عالم جروب للنشاءات السياحية و التسويق العقارى  RETAL VIEWشركة سبق قيدها برقم
 66568قيدت فى  2013-05-27برقم ايداع 12008وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة مطروح افتتاح الفرع  /الكيلو  76طريق اسكندرية مطروح الساحلى ( فندق ريتال فيو )
 - 1267بيو ماكس للدوية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  73422قيدت فى  2014-04-27برقم ايداع
10010وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسي للشركه /
شارع ال شنب من شارع الميثاق برج المنار ( )1الدور الثامن  -مدينة نصر القاهرة
 - 1268مكسيم الساحل الشمالى للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  76677قيدت فى 2014-09-23
برقم ايداع 22737وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
 147حى الملتقى العربى
 - 1269اتيليه العرب للثقافه و الفنون ( جاليرى العرب ) شركة سبق قيدها برقم  84022قيدت فى
 2015-06-15برقم ايداع 17414وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
اضافه فرع للشركة بالعنوان  24 /شارع حسن عاصم متفرع من شارع البرازيل  -الزمالك
 - 1270الشركة البورسعيدية للمقاولت وتخزين الزيوت والبتروكيماويات شركة سبق قيدها برقم 89665
قيدت فى  2016-01-12برقم ايداع 1155وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة تعديل العنوان  -عمارة  8منطقة  9عمارات مصر للتعمير  -مساكن شيراتون  -قسم النزهة
 - 1271كوبروزا برايم للستثمار العقارى و المقاولت شركة سبق قيدها برقم  92263قيدت فى
 2016-04-03برقم ايداع 11057وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -شقة رقم  10بالعقار رقم  8ش نبيل الوقاد
 - 1272ماكان ( MACANش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  92643قيدت فى  2016-04-13برقم ايداع
12492وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -محل رقم 12
بالدور الول بالقطعة رقم  21بمنطقة المستثمرين ( كمبوند ريفرووك  ) river walkبالقاهرة الجديدة الشمالية
 - 1273تيم الدولية للتجارة المحدوده شركة سبق قيدها برقم  99018قيدت فى  2016-11-16برقم ايداع
35887وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع
 - 1274البدراوي للتجارة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100439قيدت فى  2016-12-27برقم ايداع
42110وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في العنوان
 46ش الدكتور  /محمد حسنين هيكل  -مدينة نصر اول
 - 1275توب ومان للملبس الجاهزه والتصدير  TOP WOMENشركة سبق قيدها برقم  102090قيدت
فى  2017-02-13برقم ايداع 5549وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -مصنع بالدور الثانى والثالث بالمنطقة الصناعية الكيلو  18طريق مصر اسماعيليه الصحراوي -
 17ش الجامع من جسر السويس
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 - 1276تراكو للصناعات الهندسية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102481قيدت فى 2017-02-22
برقم ايداع 6895وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع -
 5شارع على ندا
 - 1277اف.دى.او لتشغيل المطاعم الحديثه  F.D.Oشركة سبق قيدها برقم  112154قيدت فى
 2017-11-05برقم ايداع 42305وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
افتتاح الفرع  /الوحدة التجارية ( )4بالدور الرضى  -المبنى التجارى الدارى  -القطعة رقم  21منطقة
المستثمرين الشمالية
 - 1278ايه ام سي للمقاولت و التجاره AMC FOR CONTRACTING AND TRADINGشركة سبق
قيدها برقم  115192قيدت فى  2018-01-03برقم ايداع 640وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  119 /المجاورة الولى  -الفسطاط الجديدة  -القاهرة وتعيين
 /احمد امين محمد المعتصم بال امين  -مدير للفرع
 - 1279جذور الدولية لداره و تشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم  118797قيدت فى 2018-03-15
برقم ايداع 12903وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  -محل
خدمى رقم ( )9مساحة  24متر ومساحة خارجية مماثلة أسفل كوبرى المرغنى أمام سنترال الماظة  -القاهرة " .
إيمى لونج " AMY LOUNGE
 - 1280جذور الدولية لداره و تشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم  118797قيدت فى 2018-03-15
برقم ايداع 12903وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع 67 /
شارع ابو بكر الصديق
 - 1281كاتالست لصيانه زجاج السيارات  CATALYSTشركة سبق قيدها برقم  122609قيدت فى
 2018-07-03برقم ايداع 28352وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية
اغلق الفرع
 Egyptian European Automotiveشركة سبق قيدها
 - 1282المصريه الوربيه للسيارات
برقم  131435قيدت فى  2019-02-13برقم ايداع 6964وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع  11 -شارع دمشق  -المهندسين
 Egyptian European Automotiveشركة سبق قيدها
 - 1283المصريه الوربيه للسيارات
برقم  131435قيدت فى  2019-02-13برقم ايداع 6964وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  /المحل رقم  AG10 /بالمبنى رقم  - Aبمول توين تاور
 - 1284لوكس شوز ( )lox shoesشركة سبق قيدها برقم  131653قيدت فى  2019-02-19برقم ايداع
7993وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع بالعنوان  :قطعه رقم
 19بلوك صناعات صغيرة منطقة ب  ,ج  -العبور
 - 1285توتال ستورز شركة سبق قيدها برقم  135915قيدت فى  2019-06-02برقم ايداع 23581وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  136أ شارع جسر السويس
 - 1286توتال ستورز شركة سبق قيدها برقم  135915قيدت فى  2019-06-02برقم ايداع 23581وفى
تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل رقم  4بالدور الرضي
بالعقار رقم  52و الشقه رقم  12بالدور الول  -عمارات مصر للتعمير  -مساكن شيراتون  -قسم النزهه
 - 1287جلوبال ريل واى لخدمات الصيانة والنظافة Global Railway Maintenance & Cleaning
شركة سبق قيدها برقم  137774قيدت فى  2019-07-24برقم ايداع 30863وفى تاريخ 2022-06-28
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح  /شقة رقم  1بالعقار رقم  29شارع
رقم  - 15الدور الرضى  -سرايات المعادى
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 - 1288ابراهيم ابراهيم المرسى الشال وشريكه جرين أوسيز للتنمية الزراعية واستصلح الراضى GREEN
 OASISشركة سبق قيدها برقم  139333قيدت فى  2019-09-08برقم ايداع 37059وفى تاريخ
 2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة استدراج الخطا الوارد بالتاشير رقم ايداع  25243فى
 2022/4/21ليصبح  9 -مشروع رابعة الستثمارى
 - 1289طيبي تكس للنسيج شركة سبق قيدها برقم  139503قيدت فى  2019-09-11برقم ايداع
37814وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع القطعه رقم 189
بالمنطقه الصناعية جنوب غرب  A6مدينة العاشر من رمضان
 - 1290مازانو شركة سبق قيدها برقم  141319قيدت فى  2019-10-22برقم ايداع 44469وفى تاريخ
 2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -مبنى رقم  41هليوبولس جاردنز -
الدور الول  -شيراتون النزهة
 - 1291سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية  Souq.Com for E- Commerceشركة سبق قيدها برقم
 141609قيدت فى  2019-10-28برقم ايداع 45527وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الغربية الغاء الفرع
 - 1292نبته فودز للستثمار الغذائي شركة سبق قيدها برقم  149861قيدت فى  2020-06-17برقم ايداع
17607وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بساتين السماعلية خارج الزمام
وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار العاشر
 - 1293بستاشيو للمكسرات  PISTACHIO NUTSشركة سبق قيدها برقم  154193قيدت فى
 2020-09-21برقم ايداع 32193وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
افتتاح الفرع  /محل رقم  - 14برج  2الدور الرضى  -مول زمزم ( قطعة  - ) 4/1خدمات الحى السابع (
المحور المركزى )
 - 1294بستاشيو للمكسرات  PISTACHIO NUTSشركة سبق قيدها برقم  154193قيدت فى
 2020-09-21برقم ايداع 32193وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
الغاء الفرع  -محل رقم  13و محل رقم  - 14برج  2الدور الرضى  -مول زمزم (قطعة  - )1/4خدمات الحى
السابع (المحور المركزى
 - 1295ماي جرين واي ايجي للتوزيع  MYGREENWAY EGشركة سبق قيدها برقم  154518قيدت
فى  2020-09-27برقم ايداع 33360وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  -برج الرحمة  3الكائن برقم  305من  285من  166من  1كدستر بحوض سمعان الشرقي 34
والكائنة بزمام بركة الحاج — قسم السلم أول
 - 1296مطعم شام العز  SHAM ELEZZشركة سبق قيدها برقم  156125قيدت فى 2020-10-26
برقم ايداع 38695وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع  /محل
رقم  - G10 -مول تاون سنتر
 - 1297بيكان تك للتجارة  Pickan Tickشركة سبق قيدها برقم  160670قيدت فى  2021-01-24برقم
ايداع 3479وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -غرفة U
الكائنة بالدور الثانى كابيتال مول قطعة  - 53التجمع الخامس
 - 1298اون تراك للملبس الجاهزة  ON -TRACK FOR CLOTHESشركة سبق قيدها برقم
 161608قيدت فى  2021-02-11برقم ايداع 6819وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة افتتاح الفرع  46 /شارع راغب
 - 1299محمود عطيه حسن حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم  163490قيدت فى  2021-03-17برقم
ايداع 12890وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3ش حمدى نصار متفرع
من ش مسجد الحطينى ارض الريان
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 - 1300براند هب للتوريدات  Brand Hubشركة سبق قيدها برقم  166104قيدت فى 2021-05-18
برقم ايداع 21804وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقه
بالدور الثالث بالتساوى بالعقار رقم  3شارع هاشم الشقر قسم النزهه الجديدة
 - 1301بروديجى للنتاج الفني و السينمائى
 PRODIGYشركة سبق قيدها برقم  166624قيدت فى  2021-05-30برقم ايداع 23744وفى تاريخ
 2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة  14الكائنة بالدور الرابع  -العقار
رقم  - 6ش ابن النبيه  -الزمالك
 - 1302لوكيشن للنقل البرى شركة سبق قيدها برقم  172660قيدت فى  2021-09-21برقم ايداع
44060وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  3 -ش اسامه
الشاذلى  -الهرم  -الجيزة وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار  6اكتوبر
 - 1303استار تينج للحاق العمالة بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم  172762قيدت فى
 2021-09-21برقم ايداع 44332وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
شقة رقم - 906الدور التاسع -ابراج الفاروقية  -بالعقار رقم  1أ -ش  53جسر السويس
 - 1304كليك تو كونكت للحلول المتكاملة  Click 2 Connect for Integrated Solutionsشركة سبق
قيدها برقم  172957قيدت فى  2021-09-26برقم ايداع 44757وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  20 :تقسيم الرقابة الدارية – من شارع حى البساتين – البساتين
 - 1305وليد على صالح ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  173359قيدت فى  2021-09-30برقم
ايداع 46207وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /
قطعة الرض  8/9سابقا وحاليا  D/381المنطقة الصناعية  -طره  -شق الثعبان
 - 1306شركة خبراء العمال للتجارة والستيراد والتوكيلت التجارية  BUSINESS EXPERTSشركة
سبق قيدها برقم  174468قيدت فى  2021-10-20برقم ايداع 49779وفى تاريخ  2022-06-28تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  :غرفة بالوحدة رقم  13بالدور الول علوى بالعقار رقم 75
شارع مصطفى النحاس
 - 1307البارون لخدمات الحراسة شركة سبق قيدها برقم  184240قيدت فى  2022-03-31برقم ايداع
20843وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم  1الدور
الرضى عمارة رقم (  5س ) مربع (  1258ج ) مساكن شيراتون
 - 1308بيلدر للتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم  3174قيدت فى  1999-06-08برقم ايداع 3025
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان المركز العام  1 :ميدان ابن
عفان  -الدور الثالث علوى  -وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر
 - 1309شركه امريكان سبلير انستتيوت ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  4329قيدت فى 1999-12-04
برقم ايداع 6786وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة
 - 5الدور  25 - 13عمارات العبور  -صلح سالم
 - 1310شركة راشدين ايجيبت للتجاره شركة سبق قيدها برقم  6190قيدت فى  2000-11-15برقم ايداع
6337وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع اداري الكائن في 10
شارع ابو بكر  -نادي الصيد  -دقي  -جيزة  -الدور الثاني  -شقه  - 3امام فندق كنزي
 - 1311الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح الفرع الكائن بصيدلية د/
حسين محمد و الكائنة في صلح سالم  -المرماح
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 - 1312الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع الكائن بصيدلية د /
شيماء احمد عبدالرؤوف و الكائنة في  5شارع نادي المؤسسة  -سور نادى المؤسسه العمالية  -شبرا الخيمة
 - 1313الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع صيدلية د /اشرف
محمود بسيوني الجديدة و الكائنة في شارع العاشر من رمضان امام مستشفي الحميات بقليوب
 - 1314الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن في  2شارع
النسيم من شارع الفريق محمد علي فهمي (حاليا) عبد الحميد البطران (سابقا) المجزر اللي  -اللبيني  -الهرم
 - 1315الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن في شارع ترعه
المريوطية الشرقي  -فيصل  -العمرانية  -الهرم
 - 1316الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الكائن بصيدلية د/
ماريان رمزي ناشد مرجان و الكائنة في شارع الثورة من شارع محرم بملك لطفي محرم  -دسوق
 - 1317الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الكائن بصيدلية د/
مصطفي حسين عبدالعظيم خميس و الكائنة في كفر الشيخ  -شارع الجيش  -سور حديقه صنعاء  -محل رقم 8
 - 1318الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الكائن بصيدلية
هلل و الكائنة في  1شارع الخليفة المأمون  -كفر الشيخ
 - 1319الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم  10373قيدت فى  2003-10-05برقم ايداع
5995وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع الكائن بصيدلية د/
علي عبدالسلم محمد الجمال الجديدة و الكائنة في شارع النبوي المهندس بملك علي عبد السلم  -كفر الشيخ
 - 1320حكمت ماجد احمد محمد احمد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  13505قيدت فى 2005-04-19
برقم ايداع 4071وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة  94ب المنطقة
الصناعية الخامسة الدور الول علوى غرفة 7
 - 1321المصنع الوطنى للبلستيك ش م م شركة سبق قيدها برقم  31540قيدت فى  2013-12-08برقم
ايداع 26215وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع بالعنوان /
القطعة رقم  - 197امتداد المنطقة الصناعية السادسة .
 - 1322نول للمخبوزات  NOLAش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  46436قيدت فى  2010-06-16برقم
ايداع 13690وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع الكائن
بالوحدة رقم  MPK9ومساحتها  3.5*1.5متر مربع بمشروع بأم بوريو (بمول امبوريوم) الكائن في منتجع
مراسي الشمالي
 - 1323دلتا للخدمات المنية ( DSS DELTA SECURITY SERVICESش.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  71022قيدت فى  2014-01-16برقم ايداع 1036وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان  -الوحده رقم ( ) 304/2بلوك Fالدور الرضي  -مشروع كورت يارد -
المجاوره الولي  -الحي الثاني عشر  -وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى
 - 1324انكور للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم  78448قيدت فى  2014-12-08برقم ايداع
29616وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  15 -ش لطيف
منصور  -ش الثورة
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 - 1325شركة ديفيلوبمنت ايجيبت  2تجهيز المؤتمرات والحفلت  Development Egypt 02 LLCشركة
سبق قيدها برقم  89756قيدت فى  2016-01-14برقم ايداع 1456وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -المكتب رقم  - 438مبنى  - 47ش التسعين الشمالى -
القطاع الول  -التجمع الخامس
 - 1326ادفانسد سيستم تكنولوجي (( Advanced System & Technology )ASTش.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  104275قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع 12686وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  1 -عمارات التحادية  300شارع الهرم مساكن منتصر الدور
الرضي شقة  - 2الطالبية  -الهرم
 - 1327فادى عبد الحميد اليوسف و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  104686قيدت فى  2017-04-18برقم
ايداع 14166وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل التجاري الكائن
بالدور الرضي يمين مدخل العقار رقم  65شارع الخليفه المأمون
 - 1328ثرى كورنرز جروب للتصدير والتجارة THREE CORNERS group for export and
( tradeش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  109864قيدت فى  2017-09-20برقم ايداع 34605وفى تاريخ
 2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن في الدور الول و الثاني و الثالث
من المصنع الكائن بالعنوان  508المنطقه الصناعية التجمع الثالث  -القاهرة الجديدة
 - 1329سمارت برنت لنظمة الطباعة  SMART PRINT SYSTEMSشركة سبق قيدها برقم
 146083قيدت فى  2020-01-28برقم ايداع 4317وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة تعديل العنوان  55 -ش عبد ا العربى  -امتداد ش الطيران  -الحى السابع -
 Perfect Techشركة
 - 1330برفكت تك للتحول الرقمي For Digital Transformation
سبق قيدها برقم  152020قيدت فى  2020-08-10برقم ايداع 24620وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم ( )3بالدور الثاني فوق الرضي بالعقار رقم 18
شارع ابراهيم الرفاعي – مدينة نصر اول
 - 1331امير فارما لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم  152878قيدت فى  2020-10-28برقم ايداع
39339وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
 - 1332البحر الحمر لخطوط الطيران شركة سبق قيدها برقم  159657قيدت فى  2021-01-03برقم
ايداع 1وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -فيل دوبلكس
الدور  - 6 , 5عقار رقم  - 8شارع مختار سعيد  -ارض الجولف
 - 1333جلف كريت للمنتجات السمنتية  GULF CRETE FOR CEMENT PRODUCTSشركة
ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم  160915قيدت فى  2021-01-27برقم ايداع 4325وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة  3افدنة عرب اسكر .شرق شوقي ابو طلبه .
غرب طريق بحري مجري مياه قبلي احمد عبد الرحمن زعفان مدينة الصف الجيزة
و بذلك يمحى قيد السجل
 - 1334دى اتش اس للمقاولت العامة  D H Sشركة سبق قيدها برقم  163720قيدت فى 2021-03-22
برقم ايداع 13640وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -
عمارة  - 2198شقة  - 13زهراء مدينة نصر
 - 1335الوربية للبناء والتشييد (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  171456قيدت فى  2021-08-30برقم
ايداع 40059وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -العقار
رقم  - 397ش التسعين الجنوبى  -الدور الثالث  -التجمع الخامس
 - 1336جلكسى للمقاولت  Galaxy -شركة سبق قيدها برقم  172387قيدت فى  2021-09-15برقم
ايداع 43087وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -غرفة فى
شقة  - 1العقار رقم  - 7761ش المدينة المنورة  -قسم المقطم
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 - 1337روكلند اوفرسيز للدارة
 Rockland Overseas For Mangmentشركة سبق قيدها برقم  173191قيدت فى 2021-09-28
برقم ايداع 45491وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن
في وحدة ( )R31-329Aالدور الثالث  -المرحله الولي  -مول سيتي ستارز  -مدينة نصر (مطعم كاسبر اند
جامبينز)
 - 1338روكلند اوفرسيز للدارة
 Rockland Overseas For Mangmentشركة سبق قيدها برقم  173191قيدت فى 2021-09-28
برقم ايداع 45491وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن
في الوحدة ( )F1-13الدور الول  -مول بوينت - 90القاهرة الجديدة (مطعم كاسبر اند جامبينز)
 - 1339شوروم للتجارة والتوكيلت والتوريدات ( ش.م.م ) شركة مساهمة مؤسسة وفقا للقانون المصرى  .شركة
سبق قيدها برقم  174686قيدت فى  2021-10-26برقم ايداع 50398وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  167العروبة  -الدور الثانى  -النزهه  -القاهرة
 - 1340شندى باك للطباعة و التغليف شركة سبق قيدها برقم  175097قيدت فى  2021-11-02برقم ايداع
51867وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان  -القطعة رقم 39
بلوك  - 13037المنطقة الصناعية بالمتداد الغربى
SHJARAT AL-DURR FOOD COMP
 - 1341شجرات الدر للغذية وتشغيل المطاعم
 ANYشركة سبق قيدها برقم  189345قيدت فى  2021-06-06برقم ايداع 3908وفى تاريخ
 2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع محل تجاري رقم ()F1-17-18A&B
الكائن بالدور الول  -الكائن بالمول التجاري المتكامل ( - )Point 90التجمع الخامس
 - 1342بيلدر للتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم  286975قيدت فى  1995-01-11برقم ايداع 571
وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  1 :ميدان ابن عفان  -الدور
الثالث علوى  -وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر
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النشاط
 - 1تعديل السم التجارى ليصبح  /الجيزة للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  19616قيدت فى
 2006-07-16برقم ايداع  10564وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة  /بيع جميع الدوات المكتبة و الهدايا والجهزة الكهربائية و المستلزمات الطبية و القلم وأحماض الشعة
دون الكمبيوتر و النترنت و الطابعة  -التوريدات العمومية فيما يخص النشاط و الوكالة التجارية  -مع مراعاة
أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة.
INTERNATIONAL FRUIT PRODUCTION
 - 2الشركة الدولية لتصنيع منتجات الفاكهه
 COMPANYشركة سبق قيدها برقم  25510قيدت فى  2007-07-01برقم ايداع  12856وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ومعالجة خامات الفاكهة
والخضروات وتغير هيأتها بخلطها ومعالجتها وتشكيلها ومزجها وتعبئة منتجات الشركة فقط  /إقامة ثلجات لحفظ
المواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها  /التجارة العامة فيما هو مسموح بة قانونا وبيع وشراء خامات او منتجات تامة
التصنيع والستيراد والتصدير وتلتزم الشركة باحكام القانون  120لسنة  1983و القانون  121لسنة  1982في
شان سجل المستوردين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه
لممارسة هذه النشطة مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدى ويجوز للشركة أن تكون
لها مصلحة أو تشترك بأي وجة من الوجة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبية 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 طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
 - 3الهندسية لللكترونيات المتقدمه والتحكم الصناعى  AEE INDUSTRIALشركة سبق قيدها برقم
 83767قيدت فى  2015-06-07برقم ايداع  16940وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  .1.الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع في
كل ما هو مسموح به قانونا .2الصيانة المتنقلة لجهزة مغيرات السرعة واجهزة القياس  .3 .المقاولت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في
شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال
بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان
تشترك في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 4رايلك لقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات (  ) RILEQEشركة سبق قيدها برقم  98217قيدت فى
 2016-10-26برقم ايداع  32860وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
/اقامة وتنظيم المعارض والحفلت والمؤتمرات فيما عدا السياحية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا والتوريدات العمومية المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة اعمال الديكورات والتصميمات الهندسية
.
 - 5مجموعة فاين ارت للنتاج السينمائى  Fine Artشركة سبق قيدها برقم  103275قيدت فى
 2017-03-13برقم ايداع  9293وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة -
التوريدات العامة
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 - 6داتا ايجيبت لتقنيه المعلومات  DATA EGYPT for information technologiesشركة سبق قيدها
برقم  112064قيدت فى  2017-11-02برقم ايداع  41947وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة  .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف انواعها  .أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  .ادارة وتصميم المواقع
والبوابات اللكترونية  .التجارة اللكترونية عبر النترنت  .اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنيمة الموارد
البشرية  .القيام بأعمال الترجمة  .استديو تسجيل صوتي .
 - 7شركة برانديرا للتجاره والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  129382قيدت فى  2018-12-26برقم ايداع
 55582وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  :التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا /التوريدات العموميه /التجاروالتوزيع والتصنيع لدى الغير للدوية والمستحضرات الطبية
البشرية المكملت الغذائية واللقاحات ومستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات والكيماويات والمكملت
الغذائية والمستلزمات الطبية والجهزة التعويضية وتجهيزات ومستلزمات المعامل ومراكز الشعة والكيماويات
المعملية والصناعية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 8انجلند فارما  ENGLAND PHARMAشركة سبق قيدها برقم  130461قيدت فى 2019-01-23
برقم ايداع  3519وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التصنيع لدى الغير
للدوية البشرية والمستحضرات الصيدلنية والدوية البيطرية والمكملت ومستحضرات التجميل  .التصدير
والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية  ,ولينشئ 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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون " .
 - 9مجموعة التطوير لتصنيع المستلزمات الطبية  A.M.Cشركة سبق قيدها برقم  144210قيدت فى
 2019-12-23برقم ايداع  54791وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية والمضادات الحيوية والقطرات والمستلزمات والمستحضرات الطبية بجميع
انواعها الصلبة والسائلة والرخوة ( المعقمة والغير معقمة) والبان الطفال والمكملت الغذائية الخاصة والكيماويات
والكواشف المعملية واكياس جمع الدم ومشتقاته والمستلزمات الطبية بجميع أنواعها المعقمة والغير معقمة والقساطر
والقفازات الطبية والبلسترات والشاش الطبي والغير طبى والملبس الطبية المعقمة والغير معقمة والجهزة
اللكترونية بجميع أنواعها والجهزة الطبية بجميع أنواعها والمحاليل الطبية والمطهرات والمنظفات والجيل
والكريمات المعقمة والغير معقمة والجهزة المخبرية والمحاليل المخبرية المعقمة والغير معقمة والتجهيزات الطبية
والثاث الطبي والغير طبى وأجهزة السنان وأجهزة العمليات والجهزة التشخيصية وأجهزة الشعة ومواد السنان
المعقمة والغير معقمة والجهزة التعويضية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة وأجهزة تنظيم ضربات
القلب وأجهزة ضخ النسولين والثاث المكتبى والسكنى والخشاب  - .انتاج الكمامات الطبيه بمختلف انوعها
المعقمة والغير معقمة - .انتاج الواقي التنفسي  - .N95/N99/N100انتاج القفازات الطبية المعقمة والغير
معقمة - .انتاج الرداء الطبي "الجاون" المعقمة والغير معقمة - .انتاج غطاء الراس المعقمة والغير معقمة- .
انتاج غطاء القدم المعقمة والغير معقمة - .انتاج السرنجات الطبية بمختلف انواعها  -استخدام مره واحده وذاتية
التدمير والسرنجات العادية .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
التي تزاوال 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.
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 - 10برايم أتو سيرفس  PRIME AUTO SERVICEشركة سبق قيدها برقم  147884قيدت فى
 2020-03-03برقم ايداع  10230وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
التوريدات العمومية  /تقديم خدمات غسيل السيارات (كير سيرفيس) 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 ولئحته
 - 11معتزمحمد ابراهيم اسماعيل قنصوه و شركائه شركة سبق قيدها برقم  154901قيدت فى
 2020-10-04برقم ايداع  34601وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
اقامة وتشغيل مستشفيي متخصصة اوالمتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخلية علجية او طبية بشرط ان
تقدم  %10سنويا بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 12فينوستا للتجاره والصناعات الغذائيه VENUSTA FOR TRADING AND FOOD
 INDUSTRIESشركة سبق قيدها برقم  161300قيدت فى  2021-02-04برقم ايداع  5627وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /تعبئه و تغليف و تصنيع و
تخزين المنتجات الغذائيه و الزيوت النباتيه بكافه انواعها لدي الغير  -التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به
قانونا  -التوريدات العموميه  -التصدير و التوكيلت التجاريه
 - 69اس جي جروب للخدمات  SG Groupشركة سبق قيدها برقم  182270قيدت فى 2022-02-27
برقم ايداع  12299وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /تقديم
خدمات النظافه  -تجاره المنظفات  -تقديم خدمات الصيانه المتنقله للمباني
 - 13بوترز للمراكب واليخوت  Boaters For boats and yachtsشركة سبق قيدها برقم 169116
قيدت فى  2021-07-15برقم ايداع  33116وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة  :تملك وتشغيل وإدارة اللنشات والوحدات البحرية وإستيراد القوارب واليخوت الجديدة والمستعملة بكافة
وقطع غيارها انواعها تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ
تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .تملك بيع وتأجير القوارب واليخوت الجديدة و
المستعملة بكافة أنواعها فيما عدا التأجير التمويلى  .تقديم خدمات الصيانة للقوارب واليخوت الجديدة والمستعملة
بكافة انواعها  .تملك وإدارة و تشغيل مخازن لتخزين القوارب واليخوت الجديده و المستعملة بكافة انواعها  .وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط أستصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذا
النشاط  .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو
التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقآ لحكام القانون.
 - 14هانج أوت للتوريدات  Hang outشركة سبق قيدها برقم  169324قيدت فى  2021-07-27برقم
ايداع  33824وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة إقامة وتشغيل و إدارة
المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا (الكحوليه) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك
اواي -التوريدات العموميه -توصيل الطلبات للمطاعم لحساب الغير  -توصيل الطعام للمنازل وذلك دون الخلل
باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر اوفى الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون.
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 - 15بيزنس سنتر لخدمات رجال العمال  BUSINESS CENTERشركة سبق قيدها برقم 172814
قيدت فى  2021-09-22برقم ايداع  44414وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة  .تقديم خدمات رجال العمال فاكس وتصوير مستندات وكتابة كمبيوتر ونت  .عرض مصنفات سمعية
وبصريه عن طرق الكميوتر الحاسب اللي  .التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /والتوريدات
العمومية  .التوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون  120لسنة  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة
التجارية ولينشيء تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة
غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه  .ويجوز للشركة
ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيءات السالفه او تشتريها او تلتحق بها وذلك
طبقا لحكام القانون .
 - 16إيجى تاور العالميه للتجارة والستثمار شركة سبق قيدها برقم  177492قيدت فى  2021-12-09برقم
ايداع  59492وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :المقاولت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  /التصدير والتوكيلت التجارية  /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
الستثمار العقاري  /مقاولت فرش وتجهيز الفنادق والقري السياحية والموتيلت والمدارس  /مقاولت اعمال
التشطيبات والديكور  /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس والمفروشات  /التوريدات العمومية
 - 27انترتينير ايجيبت  THEENTERTAINER EGYPTشركة سبق قيدها برقم  127640قيدت فى
 2018-11-15برقم ايداع  48791وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة لعب وملبس ومستلزمات الطفال .
الستيراد والتصدير  .اقامة و تشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات و الكافيهات الثابته لتقديم جميع انواع
الماكولت و التيك اواى و المشروبات ( عدا الكحولية ) وادارة العربات المتنقلة  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
 - 28ال يوسف للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  129365قيدت فى  2018-12-26برقم ايداع
 55441وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  :أقامه وتشغيل مطحن  /أقامه
وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  /أقامه صوامع حفظ وتخزين الغلل  /استصلح أراضي زراعيه مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
 - 17الفتح لستشارات المدارس شركة سبق قيدها برقم  180783قيدت فى  2022-02-06برقم ايداع
 6740وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنمية الموارد البشرية  /إقامة وتشغيل إدارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية  /تقديم الستشارات في
مجال المدارس (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) تجهيز المدارس باللت والمعدات
والمستلزمات اللزمة لمباشرة نشاطها  /اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  /أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  /إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  /حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  /انشاء وإدارة المناطق التكنولوجية  /تقديم
الستشارات التعليمية والندوات التعليمية لمختلف المراحل وذلك دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدارالتراخيص 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 ولئحته التنفيذية
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 18شركه المتحده للتوريدات الفندقية شركة سبق قيدها برقم  295715قيدت فى  1996-05-26برقم ايداع
 7860وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .امتلك وإدارة السواق التجارية
وتوريد جميع مستلزمات الفنادق والموتيلت السياحية من أثاث ومفروشات وأجهزة ومعدات وأدوات المطابخ
وتجهيزات حمامات السباحة  .وذلك بما ل يتعارض مع أحكام القانون رقم  95لسنة  92ولئحته التنفيذية ويجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالها 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 .
 - 19بى تك للتجارة والتوزيع (ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  302446قيدت فى  1997-02-27برقم
ايداع  3658وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :العمل في كافة مجالت
تجارة وتوزيع وتخزين السلع الهندسية والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتصنيع لدي
الغير ولها في سبيل ذلك القيام بالعمليات الخدمية والمكملة لها وكذا عمليات الصيانة لمنتجات السلع التي تقوم
التجار بها او تصنيعا لدي الغير والقيام بعمليات التصدير وقبول كافة التوكيلت المسموح به قانونيا وممارسة
نشاط مقدمي التمويل الستهلكي مع مراعاة احكام القانون رقم  18لسنة  2020ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة وعرض وبيع
أجهزة الهاتف المحمول والسلع الهندسية والكهربائية المنزلية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا والتعامل
في السلع التجارية الخرى المماثلة لها وتقديم المحتوي اللكتروني عن طريق المواقع والتطبيقات اللكترونية على
الهاتف المحمول وأيه معاملت تجارية أخري قد تتم من خلل الموقع أو التطبيق اللكتروني الخاص بالشركة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن 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.
 - 33هيلث لند للستثمار وإدارة المشروعات Healthland For Investment And Manging
 Projectsشركة سبق قيدها برقم  142719قيدت فى  2019-11-21برقم ايداع  49415وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التطوير العقاري  /الستثمارالعقاري  /التجارة العامة
 /المقاولت العمومية  /التوريدات العمومية  /إدارة المشروعات  /الستيراد والتصدير وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة
ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون
 - 20شركه فرى لنس للخدمات الهندسيه والبتروليه FREELANCE FOR ENGINEERING AND
 PERTROLEUM SERVICESش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  34628قيدت فى 2008-09-14
برقم ايداع  19926وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو  :الخدمات
البتروليه بكافه انواعها ومنها تقديم الخدمات البتروليه المحدده لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك – صيانه
ابار البترول وتنشيطها – صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليه واجهزه القياس – حفر ابار المياه والبار غير
العميقه اللزمه لغراض البترول – العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه – معالجه السطح من
الترسبات  ,الخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج عموم التوريدات واداره المشروعات (فيما عدا
المشروعات الفندقيه) والخدمات الهندسيه وتاجير المعدات للغير 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 .
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 - 21المصريه للمقاولت و الصناعه ( ام بي جروب ) شركة سبق قيدها برقم  63617قيدت فى
 2013-01-23برقم ايداع  1867وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع في كل ما هو مسموح به
قانونا  /المقاولت العامة والمتخصصة  /اقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع أبراج التبريد  /مقاولت أعمال أبراج
التبريد  /اقامة وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة (بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لكل معرض على حده)  /الحصول على براءات الختراع وشرائها وبيعها  /التصنيع لدى الغير  -مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 22الجيزة المصرية للنقل و التوزيع شركة سبق قيدها برقم  92330قيدت فى  2016-04-05برقم ايداع
غرض الشركة هو  - :المقاولت العامة
 11403وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح "
الستيراد والتصدير والتوكيلت
والكهروميكانيكية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
تقديم الستشارات الهندسية ( فيما عدا
التوريدات العمومية
التجارية  -النقل البري والبحري للبضائع -
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
الستثمار والتطوير
المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية ) -
إدارة المشروعات تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120
العقارى  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات -
لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982بشأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ
تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .ل يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع ( الداخلي  -الدولي )
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين وإستخراج التراخيص اللزمة
لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .
 - 23شرق الدلتا للستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  109655قيدت فى  2017-09-14برقم
ايداع  33729وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  . 1 :الستثمار العقاري
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  .تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات  .3الشطة
البناء للسكان العائلي والداري والتجاري  .السكان الذي تؤجر وحداثه بالكامل خالية لغراض السكن غير
الداري بشرط أل يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية .4 .
انشاء مباني مصانع بالمناطق الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات  .5 .استغلل المحاجر والمناجم  ,والتوريدات
العامة  .مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة  .مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة . 2008
ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,ويشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
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Global Pioneer Investment and
 - 24جلوبال بايونير للستثمار و التعمير
 Developmentشركة سبق قيدها برقم  114141قيدت فى  2017-12-14برقم ايداع  49716وفى
تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /المقاولت العامة و المتكاملة و
المتخصصة القيام بأعمال الديكور و التشطيبات إقامة أو تشغيل و إدارة و صيانة محطات الصرف الصحى أو
الصرف الصناعى و التنقية و توصيلتها  -التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات
العمومية  -الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بآحكام القانون رقم  120لسنة  1982و
القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,و ل ينشئ تأسيس
الشركة آى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة و بما ل يخل بآحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض إنشاء الطرق الحرة و السريعة و الرئيسية و إدارتها
و إستغللها و صيانتها الستثمار و التطوير العقارى إقامة القرى السياحية و الفنادق الثابتة و الموتيلت و
النشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية و ترفيهية و رياضية و تجارية و ثقافية إنشاء أو إدارة أو
تشغيل المدارس و معاهد التعليم الفنى إنشاء الجامعات مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارت السارية ,
و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية
560

 - 25حامد جلل حامد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  115180قيدت فى  2018-01-03برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج
بكافة انواعه وتصنيع الكرتون وقطع غيار السيارات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي
الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

 - 26بيلدزار للتوكيلت التجاريه BELDAZAR FOR COMMERCIAL AGENCIESشركة سبق قيدها
برقم  121523قيدت فى  2018-05-27برقم ايداع  23519وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل
النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة
التجارية  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -تصنيع الملبس الجاهزة والحذية والمصنوعات الجلدية لدي الغير  -مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  -ويجوز للشركة أن تكون
لها مصلحة أو تشترك بأي جهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 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 .

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

Page 647 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 29أمريكان فود أند درج أنك للصناعات الدوائية
 )AMERICAN FOOD AND DRUG INC )AFDINCشركة سبق قيدها برقم  135701قيدت فى
 2019-05-28برقم ايداع  22772وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
بيع وتوزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية واضافات لعلف السائلة والبوردات
والبرمكسات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير وتسجيل الدوية وكذلك اقامه وانشاء وادارة المستودعات والمخازن
لتخزين بضائع الدوية الطبية والمبيدات الحشرية والغذية الخاصة والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية فيما عدا
الكيماويات الخطرة وكذلك التصنيع لدى الغير للدوية والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية والغذية الطبية
والغذية الخاصة والمواد الغذائية ومستحضرات ومستلزمات التجميل وكذلك بيع وتوزيع وتصنيع لدى الغير لكافة
الكيماويات عدا لخطرة منها  /الستيراد تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شان تنظيم اهمال
الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل
باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمه لممارسة هذة
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجهه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى نزاول 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 طبقا لحكام القانون
 - 30بلو بيرد للتوزيع  BLUE BIRDشركة سبق قيدها برقم  139305قيدت فى  2019-09-08برقم
ايداع  36987وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح 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  -متعهدرحلت  -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
 - 31سيمنس موبيليتى  SIEMENS MOBILITY LLCشركة سبق قيدها برقم  140175قيدت فى
 2019-09-25برقم ايداع  40235وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
 :تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلل وصيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط مترو النفاق وخطوط المترو
السطحية (الترام) أو أجزاء منها داخل المدن او بين المدن .التجارة العامة والتوزيع والتسويق التجاري فيما هو
مسموح به قانونا ,وبصفة خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والميكنة والتحول الرقمي بما في ذلك نظم الشارات والتحكم
والمراقبة والكهرباء للسكك الحديدية ونظم التصالت وإمدادات الطاقة وكذلك الوحدات المتحركة والقاطرات بجميع
أنواعها بالضافة إلى نظم المرور الذكية الخاصة بالطرق ,وصيانة كل ما سبق .التوريدات العمومية فيما هو
مسموح به قانونا .تقديم الستشارات الفنية والتسويقية الخاصة بجميع منتجات الشركة (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) .المقاولت العامة والمتخصصة
توريد وصيانة وتشغيل وتركيب جميع منتجات الشركة وجميع المنتجات والحلول المقدمة من الشركة ضمن مشاريع
المقاولت .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 32ميجا لب للخدمات الطبية  Mega Labشركة سبق قيدها برقم  142594قيدت فى 2019-11-19
برقم ايداع  49024وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط  .إقامة وتشغيل مركز
طبي متخصص في الشعة بشرط أن تقدم  %10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو
العلجية أو التشخيصية لها .
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 - 34أ .ب .م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم  146467قيدت فى
 2002-04-10برقم ايداع  3807وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح .1إضافة التعاقد
المبرم مع شركة ابتك ايجيبت  Aptech Egyptالمؤرخ 2021/09/01وموضوعه تقديم الدعم الفني.2 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك التجاري الدولي  CIBالمؤرخ 2021/06/02وموضوعه تقديم خدمات الدعم
الفني .3 .إضافة التعاقد المبرم مع البنك التجاري الدولي  CIBالمؤرخ  2021/08/25وموضوعه تقديم مشروع
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ايماك لتصنيع الحاسبات ش.م.م المؤرخ
طاب التغيير للشركة.4 .
إضافة التعاقد المبرم مع جى تى اس GTSالمؤرخ
2021/12/22وموضوعه تقديم خدمات.5 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة النظمة الذكية
 2021/11/03وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.6 .
لتكنولوجيا الذكاء الصطناعي  Intelligent Systems I SYSالمؤرخ 2021/06/27وموضوعه تقديم
خدمات الدعم الفني .7 .إضافة التعاقد المبرم مع شركة النظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء الصطناعي
إضافة التعاقد المبرم
 Intelligent Systems I SYSالمؤرخ 2021/09/26وموضوعه تقديم الدعم الفني.8 .
مع شركة النظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء الصطناعي  Intelligent Systems I SYSالمؤرخ
إضافة التعاقد المبرم مع شركة النظمة الذكية لتكنولوجيا
2021/09/01وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.9 .
الذكاء الصطناعي  Intelligent Systems I SYSالمؤرخ 2021/09/01وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.
 .10إضافة التعاقد المبرم مع شركة مانتراك للتوزيع المؤرخ 2021/15/12وموضوعه تقديم خدمات الدعم
الفني .11 .إضافة التعاقد المبرم مع ميد بنك  MIDBANKالمؤرخ  2021/09/15وموضوعه تقديم خدمات
إضافة التعاقد المبرم مع شركة العالمية للستشارات ونظم المعلومات المؤرخ 2021/06/27
الدعم الفني.12 .
إضافة التعاقد المبرم مع المستشارون المعتمدون لتكنولوجيا
وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير للشركة.13 .
المعلومات –  Certified IT Consultantsالمؤرخ  2021/06/16وموضوعه تقديم مشروع طاب التغيير
إضافة التعاقد المبرم مع شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية المؤرخ 2021/11/10وموضوعه
للشركة .14
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ويفز للتحول الرقمي  WAVZش.م .م
تقديم مشروع طلب التغيير للشركة.15 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك الهلي المتحد
المؤرخ  2021/10/31وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.16 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة توب تيك ايجيبت
 AUBالمؤرخ 2021/09/26وموضوعه تقديم خدمات.17 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة الحفر المصرية
المؤرخ 2021/08/08وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.18 .
إضافة التعاقد المبرم مع قناة السويس للتأمين
المؤرخ 2021 /09/ 15وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.19 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة النظمة
المؤرخ 2021/12/22وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.20 .
إضافة
المتكاملة المتقدمة للشبكات ش.م.م المؤرخ  2021/09/27وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.21 .
التعاقد المبرم مع النظمة المتكاملة المتقدمة للشبكات ش.م.م المؤرخ 2021/09/15وموضوعه تقديم خدمات الدعم
الفني .22 .إضافة التعاقد المبرم مع شركة المنصور للسيارات المؤرخ 2021/07/12وموضوعه تقديم خدمات.
 .23إضافة التعاقد المبرم مع بنك عودة ش.م.م المؤرخ 2021/11/10وموضوعه تقديم الدعم الفني.24 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  E Financeالمؤرخ 2021/11/24
إضافة التعاقد المبرم مع الشركة المصرية للمعلبات (أمريكانا)المؤرخ
وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.25 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة خدمات البترول
 2021/11/14وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.26 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة
الجوية المؤرخ  2021/12/12وموضوعه خدمات الدعم الفني.27 .
إضافة التعاقد
فارما اوفرسيز ش  .م .م المؤرخ  2021/12/22وموضوعة تقديم خدمات الدعم الفنى .28 .
إضافة
المبرم مع شركة الحفر المصرية المؤرخ  2021/09/12وموضوعة تقديم خدات الصيانة .29 .
التعاقد المبرم مع شركة السويدى المصرية للكهرباء واللمؤرخ  2021/09/29وموضعة تقديم خدمات الصيانة .
 - 35الفريقية لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم  147293قيدت فى  2020-02-20برقم ايداع
 8353وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :صيانة المباني  .تقديم خدمات
النظافة  .إدارة المشروعات فيما عدا الفندقية  .القيام بأعمال تنسيق الحدائق واللند سكيب  .اقامة وتشغيل مصنع
لعادة تدوير المخلفات والرواكد والكهنة ,وشراء الخردة  .التوريدات العمومية  .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 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 و لحكام القانون
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 - 36أوركا للتصدير  ORCA FOR EXPORTشركة سبق قيدها برقم  150237قيدت فى
 2020-06-28برقم ايداع  18887وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ـ التوريدات العمومية .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة
 1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ولينشئ
تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجة من الوجوة مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 37الباخوم للعمارة الحيوية والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  159175قيدت فى 2020-12-23
برقم ايداع  49405وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1مقاولت العمارة
الحيوية  . 2المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومقاولت العمال الكهروميكانيكية  . 3 .تقديم الستشارات
الهندسية (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة
فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .4
الستيراد والتصدير 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 .5 .التوريدات العمومية  .6.توريد المواد الغذائية .
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 .
 - 38ارتيكو للمقاولت والتجارة  RT. ECO For Construction , tradingشركة سبق قيدها برقم
 174106قيدت فى  2021-10-17برقم ايداع  48706وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط
ليصبح  -المقاولت العامة  -والمقاولت المتخصصه  -والتجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
خدمات النظافه FM
التصدير -
التوريدات العموميه  -توريدات المواد البتروليه والوقود -
تطهير الخزانات  -الستشارات الدوائيه  -الستشارات الهندسيه (فيما عدا الستشارات
- services
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية
عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في الماده  27من قانون
سوق المال ولئحته التنفيذية
 - 39ماستر مايكرو  Master Microشركة سبق قيدها برقم  188030قيدت فى  2020-12-15برقم ايداع
 6807وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما
تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات ,وأنشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات,
والتعليم التكنولوجي • .انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 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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 - 40شركه كونترا ايجيبت للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم  305125قيدت فى  1997-06-09برقم
ايداع  1224وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .1 :القيام بجميع اعمال
المقاولت العمومية والتوريدات وكذلك اعمال المقاولت للنشاط الزراعى واستصلح الراضى .2.القيام بأعمال
مقاولت الطرق والممرات والعمال الكهربائية والكهروميكانيكة  .3 .تقديم كافة الستشارات الهندسية واعداد
دراسات الجدوى القتصادية والدراسات التمويلية للمشروعات والشراف على التنفيذ فى حدود اغراض الشركة .
.4ادارة وتشغيل المحاجر والمناجم واعمال استكشاف واستخراج الخامات المحجرية وخامات التعدين ونقل تلك
الخامات بجميع مراحلها التصنيعية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجهة 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 .
 - 41مدحت محمود محمد ريدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  108703قيدت فى  2017-08-15برقم
ايداع  29243وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :قامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المواد البلستيكية وقماش شبك الظل  .اقامة وتشغيل مصنع لنتاج التند والخيام والثاث الخارجى ( الوت
دور )  .اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مستلزمات الصرف الصحى بجميع انواعها واشكالها وجريلت حمامات
السباحة وصرف المطار  .مع مراعاة احكام القوانين والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
الترخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 42بزان للنشاءات (Bazan Constructionش ذ م م) شركة سبق قيدها برقم  123783قيدت فى
 2018-08-05برقم ايداع  33364وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
المقاولت العامه  .التوريدات عموميه  .التجاره العامه والتوزيع لكافه المنتجات المسموح بها قانونا  .تقديم
الستشارات الهندسيه (فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زيادات
راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه النصوص
عليها في الماده  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السريه بشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي
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 في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذيه .
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 - 43عوابر مصر ايه بي ار ايجيبت للستثمار العقاري
 Awaber Misr A . B . R . EGYPTشركة سبق قيدها برقم  160999قيدت فى 2021-01-31
برقم ايداع  4596وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :أنشطة داخل
قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيزة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار
رئيس الوزارء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
استصلح وتجهيز الراضي بالمرفق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع استزراع الراضي المستصلحة .
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق
الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة اقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري
السياحية ولنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية
واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها علي اليقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية
والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف إجمالي المساحات
المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  .النقل البري للركاب والنقل البري للبضائع  .ادارة المحاجر وتشغيلها .
ادارة وتشغيل المنشئات الرياضية ومايتعلق بها  .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017التطوير
العقاري .المقاولت العامة إدارة المشروعات .التوريدات العمومية .ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  .تلتزم
الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
 - 44شركة دينتو كيو  DENTO Qشركة سبق قيدها برقم  180208قيدت فى  2022-01-24برقم ايداع
 4458وفى تاريخ  2022-06-04تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة و تشغيل مركز طبي
متخصص في طب واشعة السنان بشرط ان تقدم  %10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمه الطبية
او العلجية او التشخيصية لها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التى تزاول 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 .
 - 45النسر للنقل الجماعي ش م م شركة سبق قيدها برقم  47951قيدت فى  2010-09-07برقم ايداع
 19920وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :النقل الجماعي البري للركاب (
فيما عدا النقل السياحى )  .عموم التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية  .مع مراعاة ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007م  .ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008م .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  .وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها في على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  .كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 46ابراج للتطوير العمرانى (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  70592قيدت فى  2013-12-24برقم ايداع
 27933وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .شراء وبيع وتأجير وامتلك
الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد أقامة المنشأت عليها
واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو ادارتها أو استغللها
لحسابها أو لحساب الغير  .تجهيز الراضي بمرافق البنية الساسية ( مياه  /صرف صحي /كهرباء  /تليفونات /
طرق ) واستغللها بالتمليك أو اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين  .الستثمار العقاري  .المقاولت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  .ادارة المشروعات  .الهيكلة الدارية للمشروعات  .القيام بأنشطة البناء للسكان العائلي
والداري والتجاري  .التنمية السياحية المتكاملة واقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة) والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهيه ورياضية وتجارية وثقافية .
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ( وذلك لكثر من الف فدان واقل من
عشرين الف فدان ) .التوريدات العمومية في كل ما هوا مسموح به قانونا  .توزيع وبيع الكهرباء  .مع مراعاه ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه  .2008مع
مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 47سليم للتصالت و التكنولوجيا الحديثة شركة سبق قيدها برقم  80664قيدت فى  2015-03-02برقم
ايداع  5663وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :تجارة مستلزمات
أجهزة التصالت السلكية واللسلكية ومستلزمات الحاسبات وبرامج الكمبيوتر  .والمقاولت العامه ومقاولت
اعمال التيار الخفيف بكافة انواعه التوكيلت التجارية والتوريدات العمومية تقديم الستشارات التسويقية
والمتخصصة في مجال اللكترونيات وأجهزة التصالت ( 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 المال ولئحتة التنفيذية )  .مع مراعاة ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم
 64لسنة  2003تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها ال بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
 - 48أحمد حمدى عبد الجليل البرلسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  92859قيدت فى  2016-04-20برقم
ايداع  13236وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .أقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع  .نسيج حرير طبيعى  .عزل قطن مزوى من خيوط ممشطة  .خيوط الياف صناعية  .غزل مخلوط .
ملبس جاهزة رجالى و أولدى  .ملبس جاهزة حريمى و بناتى  .مفروشات متنوعة  .أغطية وسائد أسرة  .أطقم
مليات و اغطية وسائد أسرة مطرز  .إقامة وتشغيل مصنع لحفر وتجهيز سلندرات واكلشيهات الطباعة  .مع
مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها.
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 - 49بيانكي للتنمية العقارية والسياحية شركة سبق قيدها برقم  113024قيدت فى  2017-11-21برقم ايداع
 45409وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :المقاولت العامة و المتخصصة
و المتكاملة  .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية  .إل
بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض التوريدات العمومية  .إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و المهرجانات و الحفل ت العامة بشرط
إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده  .إدارة المشروعات .إعداد التصميمات الهندسية  .إعداد
دراسات الجدوى للمشروعات  .إقامة القرى السياحية والفنادق الثابتة ( و الموتيلت و النشطة المكملة أوالمرتبطة
بما ذكرمن خدمية و ترفيهية و رياضية و تجارية و ثقافية )  .إقامة و تشغيل وإدارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة
لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية ) و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك أواي  .مقاولت صيانة
المباني  .إقامةوتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف و مراكز الغوص و النشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
إقامة وتشغيل وإدارة المخيمات السياحية  .إقامة و تشغيل وإدارة المراسي النيلية متكامل الخدمات اللزمة لتشغيلها
السياحي و تأمينها و توافر إشتراطات الحفاظ علي البيئة النهرية من التلوث و من إخطار الحريق بالمواقع المحددة
و المعتمدة من الجهات المختصة وفقا للشتراطات الصادرة من الجهات وأل تقل الطاقة الستيعابية لكل منها عن
عدد  24فندقا عائما  .إدارة مراكز رياضية الشراع و الرياضات المائية و اللعاب المائية بكافة أتواعها ( التزلج
علي الماء السنوركل )  .تملك و بيع و شراء وإدارة و تشغيل و تأجير و إستئجار السفن و الوحدات البحرية القائمة
بالفعل و السابق الحصول علي ترخيص لها من الجهات المعنية الصيانة المتنقلة لليخوت و اللنشات و توريد و
تركيب قطع الغيار  .شراء و تمليك و تأجير و إستئجار الدرجات البخارية و عربات الصحراء (البيتش باجي ).
توزيع و بيع الطاقة الكهربائية  ,إقامة و إنشاء و إدارة النوادي الرياضية  .مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و
القرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 50الدولية أوه أس أيه للتجارة شركة سبق قيدها برقم  124001قيدت فى  2018-08-09برقم ايداع
 34271وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  .التسويق لكافة المنتجات  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
GULF BUILDER FOR TRADING
 - 51المركب الخليجى للتجارة و المقاولت المحدودة
 CONTRACTING COMPANY LTDشركة سبق قيدها برقم  125460قيدت فى 2018-09-25
برقم ايداع  40171وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -المقاولت  -استيراد بكافه انواعه فيما هو مسموح به قانونا  -مع مراعاه
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه
بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات
السالفه أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
 - 52سى جرينز للزيوت و الحبوب شركة سبق قيدها برقم  129763قيدت فى  2019-01-06برقم ايداع
 821وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات العموميه التوكيلت التجاريه التصدير
اقامه معرض بيع حلويات ومخبوزات ومشروبات ووجبات جاهزة مغلفة تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120
لسنه  1982في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا
الغرض .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللمه
لممارسه هذه النشطه .ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزول اعمال
شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركه
اخري او معها او ان تتحول الي شركه من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون
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 - 53سى اف اف للصناعات الهندسية الرقمية شركة سبق قيدها برقم  134744قيدت فى 2019-04-28
برقم ايداع  19300وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :انشطه قانون 72
 :اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن والخشاب ـ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع درفله الصاج
على البارد لنتاج قطاعات هندسيه خفيفه ولنشاء قواطع وواجهات مبانى خفيفه متعدده الطوابق ومبانى منقوله
ومتحركه وتصنيع القطاعات المعدنيه الخفيفه ـ اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه ـ اعداد
الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات ــ انشطه خارج قانون  : 72بيع منتجات المصنع
وتسويقها ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون
رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشأ تأسيس الشركه اى حق
فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل
بأحام القوانيين المنظمه لهذا الغرض مع افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها لممارسه هذة
النشطه او 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
 - 54تنوير لخدمات التطوير الداري شركة سبق قيدها برقم  134931قيدت فى  2019-05-06برقم ايداع
 19929وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اعادة الهيكلة الدارية للشركات
 .ادارة وتطوير المشروعات  .اعداد وتدريب الكوادر البشرية  .مع مراعاة القانون الوزاري رقم  300لسنة
 2012بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 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 الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج مع شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة
من طبيعة اخري وذلك كلة طبقا لحكام القانون .
 - 55ديركت إكس إم إل  DIRECT XMLشركة سبق قيدها برقم  145782قيدت فى  2020-01-23برقم
ايداع  3380وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /التجارة
اللكترونية عبر النترنت  -الوساطة التجارية  -البيع بالعمولة  -تاجير السيارات فيما عدا الليموزين  -تسويق
المنتجات  -الدعاية و العلن بكافة الوسائل المسموعة و المقروءة و المرئية  -الدارة و التسويق السياحى للفنادق
و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية – مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة 2012بشان شركات
الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة و اجرا الترخيص بها - .تقديم خدمات رجال العمال ( فاكس – تصوير –
مستندات كتابة كمبيوتر – تليفون )  -التوكيلت التجارية  -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى
شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية و ل ينشا فى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  -حق
استغلل العلمات التجارية الفرنشايز  -التسويق العقارى و القيام باعمال التشطيبات  -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 بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون .
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 - 56رونيويل  Roneywellشركة سبق قيدها برقم  155687قيدت فى  2020-10-19برقم ايداع
 37287وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هوالتجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا/التوريدات العمومية /المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة /تأجير وإستئجارالمعدات
ووسائل النقل ./تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات/ .الشراف الفنى والدارى على تنفيذ المشروعات/.ادارة
المشروعات ( مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشأن الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة
واجراءات التراخيص بها )/.تسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا ( فيما عدا التسويق العقارى ) 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 فى شركة اخرى او معها او ان تحول
من طبيعة الى اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون.
 - 57شركة جيميلى مصر لخدمات مصانع الصلب GEMELI EGYPT FOR STEEL PLANT
 SERVICESشركة سبق قيدها برقم  158318قيدت فى  2020-12-09برقم ايداع  46566وفى تاريخ
 2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /التوريدات العمومية وتوريد مستلزمات
مصانع الصلب والستيراد والتصدير وعلى الشركة اللتزام باحكام القانون رقم 7لسنة 2017بشان سجل
المستوردين وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استخدام التراخيص اللزمة
لممارسة النشطة ويجوز للشركة ان او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 58جريفولز الشرق الوسط وأفريقيا  Grifols Middle East & Africaشركة سبق قيدها برقم
 160177قيدت فى  2021-01-13برقم ايداع  1786وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  :تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق
رأس المال ولئحته التنفيذية)  .توزيع وتسويق وتسجيل المنتجات الطبية والدوية بكافة أنواعها  .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون
 - 59الفتح لقامة وادارة المطاعم والستشارات الدارية ذ.م.م خاضعة للقانون رقم  159لسنة  1981شركة سبق
قيدها برقم  160690قيدت فى  2021-01-24برقم ايداع  3655وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة  . 1 :قامه واداره المطاعم الثابته والكافيهات لتقديم الماكولت والمشروبات (عدا
المشروبات الكحوليه) وتقديم خدمات الكاترينج وتوريد الوجبات الجاهزه  .2 .تقديم الستشارات والداريه . 3.
التجاره والتوريدات العموميه  . 4.اعمال النظافه .
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 - 60ايبسن بيوفارماسيوتيكالز  IPSEN Biopharmaceuticalsشركة سبق قيدها برقم  161674قيدت
انهاء
فى  2021-02-11برقم ايداع  7014وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح •
اجراءات تسجيل الدويه البشريه والبيطريه والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف
انواعها والمكملت الغذائيه والغذيه الطبيه والعشاب الطبيه و مستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات
والعلف السائله والبودرات و البرمكسات ومستحضرات معهد التغذيه وهيئه سلمه الغذاء وهيئه سلمه الدواء
التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
امام الجهات المختصه وتصنيع كل ماسبق لدى الغير •
 120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشىء تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال
بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه بما ل يخل باحكام القوانين المنظمه
اعداد الدراسات
لهذا الغرض • تجاره وتوزيع الدويه والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل بكافه انواعها •
و البحاث العلميه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشرط استصدار التراخيص
اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها
تجاره وتوزيع المستلزمات الطبيه و مستلزمات المستشفيات و
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون •
التصدير • تنظيم المؤتمرات الطبيه والسمينار و الدعاية الطبية
تجهيز المستشفيات •
الجهزه الطبيه •
 - 61كواليتى باك لصناعة الكرتون شركة سبق قيدها برقم  164315قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع
 15525وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وطباعة وتغليف الكرتون بكافة انواعه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 62شركة إنضار للهندسة الوراثية والنتاج الزراعي والحيواني
 Endaarشركة سبق قيدها برقم  164991قيدت فى  2021-04-13برقم ايداع  17831وفى تاريخ
 2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :أنشطة داخل قانون الستثمار 2017 / 72
أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات
وتصنيعها والترويج لها أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف
أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة
للستزراع .استزراع الراضى المستصلحة  .ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض
تربية جميع
الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس طرق الغمر .
أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .الهندسية
الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية .تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
التصدير تربية جميع أنواع النحل لنتاج
أنشطة خارج قانون الستثمار  72/2017التوريدات العمومية .
العسل  .تربية دودة القز ودودة الرض  .مع أفراد حسابات مالية ومرز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار  .ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو خارجها كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
 - 63بي إل واي للتكنولوجيا  BLY for Technologyشركة سبق قيدها برقم  176665قيدت فى
 2021-11-25برقم ايداع  56765وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
 :ا .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  2 .أعمال
تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  3التسويق
اللكتروني  4التجارة اللكترونية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك لي من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أصال شبيهة باعمالها لو التي قد تعاونها على تحقيق يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو
أن تتحول إلى شركة من طبيعة اخرى وتلك كله طبقا
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 - 64تعديل اسم الشركة ليصبح /الخدمات التقنية المتكاملة للستشارات الهندسية (شركة ذات مسئولية محدودة)
شركة سبق قيدها برقم  177041قيدت فى  2021-12-01برقم ايداع  57971وفى تاريخ
 2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة  /المقاولت العامة  -تقديم الستشارات الهندسية (
فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته النتفيذية) -تقديم خدمات فنية في مجال غرض الشركة -اقامة
وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  -التوريدات العمومية -إدارة المشروعات  -مع مراعاة
القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة -ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 65إم تى إف إم جروب للخدمات  MTFM GROUP FOR SERVICESشركة سبق قيدها برقم
 177316قيدت فى  2021-12-06برقم ايداع  58916وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط
ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /ـ مقاولت صيانة المباني والمنشات والمصاعد ومحطات الصرف الصحى
والكهرباء .ـ القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين (اللند سكيب) .ـ الشرف
على تنفيذ المحلت والمراكزالتجارية .ـ ادارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق  .ـ تخطيط وادارة المناطق
العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .ـ تقديم خدمات النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض  .ـ تقديم
الستشارات الفنية ( فيما عدا 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 قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية).ـ ـ التسويق العقاري .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمال التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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 - 66نكستب سيرفيسيز  Nextep Servicesشركة سبق قيدها برقم  178529قيدت فى 2021-12-27
برقم ايداع  63029وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة لغرض الشركة  .العمال
الكهروميكانيكيه والكهربائيه واللكترونيه وصيانتهم  .اعمال المياه والصرف للطرق وصيانتها  .اعمال التنسيق
والتشجير وصيانتها  .تشغيل وصيانه المراكز الطبيه والفنادق والمباني الداريه  .اعمال انظمه مكافحه الحرائق
تصميم وتنفيذ وتشطيب وبرمجة شيكات واعمال المباني العامه والمتخصصه  .اعمال معالجه الخرسانات واعمال
التدعيم والترميم .تقديم الخدمات والستشارات الخاصة بالمن الصناعي والسلمة البيئية .التعامل مع كافة الجهات
الحكومية لتقديم خدمات الكهرباء – والمياه وجهاز تنظيم مرفق التصالت والكهرباء وحماية المستهلك المصري .
تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة
الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون رأس المال ولئحتة التنفيذية )
المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  .مقاولت العمال الكهروميكانيكيه واللكترونيه والنشائيه والمعماريه
واعمال الهدم والترميم وإصلح واعاده تاهيل المباني واعمال العزل والتشطيبات والديكور بكافه أنواعها  .تقديم
خدمات النظافه ومكافحه الحشرات والفات والقوارض واعمال التطهير والتعقيم  .تقديم خدمات تنسيق الحدائق
والتشجير  .صيانه المباني والمنشأت  .صيانه خزانات المياه بكافه أنواعها  .التجاره العامه فيما هو مسموح به
قانونا  .التوريدات العموميه  .تقديم خدمات الكاترنج (توريد الوجبات )  .توريد وتركيب مواد البناء ومواد
التشطيبات والديكور  .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ولينشىء تاسيس
الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات
المختصه وبما ل يخل باحكام القانونين المنظمه لهذا الغرض  .اداره المشروعات  .مع مراعاه القرار الوزاري رقم
 300لسنه  2012بشأن شركات الداره الفندقيه وفقا لما ورد بموافقه وإجراءات الترخيص بها  .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.
 - 67تعديل اسم الشركه ليصبح /شومه للتجاره و الصناعة والتعمير شركة سبق قيدها برقم  180870قيدت فى
 2022-02-08برقم ايداع  7124وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
المقاولت العامة • التجارة العامة
الشركه ليصبح  /اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية •
الوساطة التجارية
التوكيلت التجارية •
التوريدات العمومية •
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا •
استصلح و استزراع الراضي البور او الصحراويه  -النتاج الحيواني والداجني
 - 68شركة مجموعة حجار لتجارة وصناعة الرخام شركة سبق قيدها برقم  182243قيدت فى
 2022-02-27برقم ايداع  12181وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه .
إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الرخام ومستلزماته والمنحوتات والمشغولت .تجاره الرخام ومستلزماته  .التصدير.
إعداد وتصميم العناصر الزخرفيه لكساء المبانى  .المقاولت العموميه  .التوريدات العموميه  .استغلل محاجر
الرخام والجرانيت
 - 70تاليس لس فرانس اس ايه اس
 THALES LAS FRANCE SASشركة سبق قيدها برقم  325713قيدت فى  1999-09-11برقم
ايداع  16683وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اضافة التعاقد المبرم بين الفرع والشركة
الوطنية لخدمات الملحة الجوية بشأن ربط محطة رادار (  )LIRA-10الموجودة بمطار القاهرة الدولي في انظمة
حاسبات ( ) THALES – TOPSKY SAMAبمركز الملحة الجوية CANC
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 - 71شركه مطاعم ابو شقره شركة سبق قيدها برقم  3324قيدت فى  1999-06-30برقم ايداع 3491
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :ادارة وتشغيل المطاعم السياحية وغير
السياحية وتقديم كافة انواع اللحوم والوجبات بكافة انواعها ومشروبات والتجارة في المواد الغذائية والستهلكية
والمعمرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 72شركه زهران للستثمارات الزراعيه والنتاج الحيواني والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  6106قيدت
فى  2000-10-29برقم ايداع  6001وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح 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
 - 73مطار القاهرة لخدمات الركاب ش م م شركة سبق قيدها برقم  35352قيدت فى  2008-11-04برقم
ايداع  23175وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :ادارة بوابات تحصيل
الرسوم بالمطارات و ادارة مواقف السيارات داخل المطارات و خدمة عربات حقائب الركاب و خدمة السيارات و
جميع انواع الصيانات الخاصة بالسيارات متمثلة في السمكرة و الدهان و الصلح و تحويل السيارات من البنزين
الي الغاز الطبيعي و العمل علي صيانة واصلح السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية و تغير و تركيب جميع
قطع الغيار الخاصة بالسيارات بكافة انواعها و انشاء و ادارة مراكز صيانة السيارات بكافة انواعها .مع مراعات
احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .و
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة
او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 74اي كير بروداكتس لمستحضرات التجميل والمنظفات  ICARE PRODUCTSشركة سبق قيدها برقم
 64955قيدت فى  2013-03-19برقم ايداع  6214وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركه اقامه وتشغيل مصنع ل  .صناعه مستحضرات تجميل والعنايه والصحه  .صناعه العبوات
البلستيكيه لدي الغير  .صناعه الدائن البلستيكيه لدي الغير  .طباعه العبوات لدي الغير  .التوريدات العموميه
 - 75اكام الراجحي للتطوير العقاري والسياحي  Akam AlRajhi developmentشركة سبق قيدها برقم
 100872قيدت فى  2017-01-10برقم ايداع  1162وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  :الستثمار العقاري والتطوير العقاري و العمراني  .إقامة وتشغيل وتطوير وإدارة الفنادق (الثابتة)
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية  .شراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية ,
والفندقية  .ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة  ,وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون
لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 76رووم سكوارد  Roomشركة سبق قيدها برقم  115969قيدت فى  2018-01-22برقم ايداع 3433
وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تاجير وحدات للغير  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولنحتة التنفيذية
 - 77أ .ب .م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم  146467قيدت فى
إضافة التعاقد
 2002-04-10برقم ايداع  3807وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح .1
المبرم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية مصر ش.م.م المؤرخ  02/08/2021وموضوعه تقديم مشروع
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية مصر ش.م.م المؤرخ
طلب التغيير الشركة.2 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ماجد الفطيم
 12/09/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير الشركة .3
إضافة
للترفيه والتسلية مصر ش.م.م المؤرخ  18/08/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير للشركة.4 .
التعاقد المبرم مع شركة المشاريع البترولية والستشارات الفنية بتروجيت المؤرخ  31/10/2021وموضوعه تقديم
إضافة التعاقد المبرم مع شركة المشاريع البترولية والستشارات الفنية
مشروع طلب التغيير الشركة.5 .
إضافة التعاقد المبرم مع
بتروجيت المؤرخ  30/09/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير الشركة.6 .
إضافة التعاقد المبرم مع
المصرف العربي الدولي المؤرخ  21/04/2021وموضوعه تقديم خدمات.7 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة
المصرف العربي الدولي المؤرخ  20/01/2021وموضوعه تقديم خدمات.8 .
إضافة
خدمات المعلومات والمعاملت اللكترونية  DTSالمؤرخ  24/03/2021وموضوعه تقديم الخدمات.9 .
التعاقد المبرم مع شركة خدمات المعلومات والمعاملت اللكترونية  DTSالمؤرخ  24/03/2021وموضوعه
إضافة التعاقد المبرم مع شركة العالمية للستشارات ونظم المعلومات (أسيز) المؤرخ
تقديم الخدمات.10 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة سي آي كابيتال القابضة للستثمار
 22/09/2021وموضوعه تقديم خدمات .11
إضافة التعاقد المبرم مع بنك اتش اس بي سي
المالي المؤرخ  13/07/2020وموضوعه تقديم خدمات.12 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة اسمنت
 HSBCمصر المؤرخ  06/05/2021وموضوعه تقديم الخدمات.13 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مانتراك
المصريين المؤرخ  26/04/2021وموضوعه تقديم الخدمات.14 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة صناعة
للتوزيع المؤرخ  28/02/2021وموضوعه تقديم الخدمات.15 ..
إضافة التعاقد المبرم مع
وسائل النقل ش.م.م  MCVالمؤرخ  31/05/2021وموضوعه الدعم الفني.16 .
إضافة التعاقد المبرم مع
شركة المصرية للتصالت المؤرخ 2019/ 01/03وموضوعه تقديم خدمات.17 .
إضافة التعاقد المبرم مع بنك
شركة تويوتا مصر المؤرخ  21/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.18 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة المصرية
السكندرية المؤرخ  07/04/2021وموضوعه تقديم خدمات .19
إضافة
القابضة للغازات الطبيعية المؤرخ  24/11/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير للشركة.20 .
إضافة
التعاقد المبرم مع بنك الكويت الوطني مصر المؤرخ  14/04/2021وموضوعه الدعم الفني.21 .
التعاقد المبرم مع شركة خدمات البترول الجوية المؤرخ  14/04/2021وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.22 .
إضافة التعاقد المبرم مع الهيئة القومية للتأمين الجتماعي المؤرخ  12/07/2021وموضوعه عقد ايجار برامج
إضافة التعاقد المبرم مع شركة كوكاكول المؤرخ  29/07/2021وموضوعه
أنظمة التشغيل المركزي.23 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank
تقديم خدمات الدعم الفني.24 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة المنصور للسيارات
المؤرخ  06/05/2020وموضوعه تقديم خدمات.25 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة الدولية للصناعات الغذائية
المؤرخ  21/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.26 .
الحديثة ش.م.م المؤرخ  27/09/2020وموضوعه الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة ش.م.م.27 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ماس فود المؤرخ  27/10/2021وموضوعه تقديم خدمات العمليات المالية.
 .28إضافة التعاقد المبرم مع شركة ديمو ش.ذ.م.م المؤرخ  30/09/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب
إضافة التعاقد المبرم مع شركة بروميس للخدمات اللكترونية المؤرخ 30/06/2021
التغيير للشركة.29 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة الزامل للمباني الحديثة المؤرخ 07/02/2021
وموضوعه تقديم خدمات.30 .
وموضوعه تقديم خدمات
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 - 78هاني كساوات قاعود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  149184قيدت فى  2020-05-13برقم ايداع
 14944وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون الستثمار  : 72اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المنظفات  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الغذائيه  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الهندسيه والجهزه الكهربائيه  /اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع  /الملبس اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  /تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية  /اقامه وتشغيل
المحلت التجاريه ـ انشطة خارج قانون الستثمار  : 72تقسيم وبيع الراضي  /اقامة وتشغيل المراكز التجارية .
مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 79رودولف سليمان الحداد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  180414قيدت فى  2022-01-26برقم ايداع
 5140وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  .1 .تجاره الجمله والتجزئه
للجهزه الطبيه والمواد الطبيه والمستلزمات الطبيه بكافه أنواعها  .2أقامه وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع
الجهزه الطبيه والمواد الطبيه والمستلزمات الطبيه  .3اداره وتشغيل المواقع اللكترونيه .4 .تقديم الستشارات (
فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة فى
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون رأس المال ولئحتة التنفيذية ) مع افراد حسابات
مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي
الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها
 - 80شركة المصرية للتنمية العمرانية فتحى يوسف عفيفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  296532قيدت فى
 1996-07-03برقم ايداع  1041وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
المقاولت العمومية وبناء المساكن وتمليكها للغير  .التجارة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية لخدمة
الشركة  .الستثمار العقاري  .تسويق العقارات والراضي مع مرعاة القانون رقم  143لسنة  .1981رقم 56
لسنة  1988واقامة المعارض للشركة وللغير بشرط الحصول علي الموافقات اللزمة لكل معرض علي حده .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبهه
اعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
 - 81رويال للتامين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2010-08-08برقم ايداع 17773
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح مزاولة عمليات تامينات الممتلكات المستويات فى فروع
التامين الناتجة التامين ضد اخطار الحريق و التامينات التى تلحق به عادة التامين ضد اخطار النقل البرى و النهرى
و البحرى الجوى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على اجسام السفن التى و مهماتها و تامينات
المسؤليات المتعلقة بها التامين على اجسام الطائرات التى و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين
على السيارات و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين الهندسى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها تامينات البترول
و التامين ضد اخطار الحوادث المتنوعة و المسؤليات مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 - 82سبكترم للهندسة  Spectrum Engineeringش م م شركة سبق قيدها برقم  35192قيدت فى
 2008-10-26برقم ايداع  22389وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح  -الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية  - .القيام بكافة اعمال المقاولت المتكاملة والتوريدات الخاصة لها  - .التسويق
العقارى  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 83اوركيما للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتجارة والتوريدات ( Orekemaش.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  75332قيدت فى  2014-07-21برقم ايداع  17530وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه .التجاره العامه و التوريدات
العموميه ( في كل ما هو مسموح به قانونا)  .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله
للستزراع و استزراع الراضي المستصلحه ( في حدود الف فدان ) تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم  .تربيه جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت أو التفريخ أو انتاج البيض او التسمين او اللحوم  .اقامه المزارع السمكيه وكذا صيد السماك .المقاولت
العامة  .تجارة وتوريد المكملت الغذائية  .تجارة وتوريد المواد الخام ومستلزمات انتاج المكملت الغذائية .تجارة
وتوريد المستلزمات الطبية  .تجارة وتوريد المواد المستخدمة لصناعة المنظفات .تجارة وتوريد وتعبئة الفوسفات
والتصنيع لدى الغير  .تجاره التقاوي و البذور والسمده والمبيدات الزراعيه والحشريه والحاصلت والمنتجات
الزراعيه و العلف و اضافات العلف والتعبئه والتغليف .تجاره البتروكيماويات و كيماويات معالجه البترول
الخام و الغاز ومشتقاته وكيماويات حفر البترول و التعدين  .تقديم الستشارات (وذلك فيما عدا ما يتعلق باسواق
الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياده راس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية )  -تقديم خدمات حفر ابار البترول و
الغاز و توريد و صيانة معدات البترول و التعدين  .مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  . 2008مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  300لسنة  2012الصادر بتاريخ  9/5/2012بشان شركات الدارة الفندقية وشروط اجراءات
الترخيص بها .
 - 84الشرق الوسط للستثمار فى شراء و تنميه العقارات ( MIDDLE EAST FOR INVESTMENT
 IN REAL ESTATE ACQUISITION AND DEVELOPMENT) MIRADشركة سبق قيدها برقم
 82201قيدت فى  2015-04-23برقم ايداع  16670وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  :الستثمار العقارى  .شراء وتقسيم وبيع الراضى وبناء وتمليك وتأجير واستغلل الوحدات
السكنية والدارية والتجارية وامدادها بالمرافق اللزمة من مياه ومحطات صرف وكهرباء  .ادارة وتشغيل الفنادق
(الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بها من خدمية
وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية  .التوريدات العمومية  .المقاولت العمومية  .ادارة المشروعات فيما عدا
الفندقية  .ادارة و تشغيل المحلت التجارية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  . 2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيصة اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 85بلدنا للمحتوى اللكترونى شركة سبق قيدها برقم  99086قيدت فى  2016-11-17برقم ايداع
 36073وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح - /اعمال
التوصيف والتجليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .اعمال انتاج وتطوير
البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - .انتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة و بيانات - .ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية
- .اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها - .انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها - .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - .انشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
والحضانات العلمية - .انشاء وادلرة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - .تصميم
وانشاء وإدارة المواقع اللكترونية مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة
وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون
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 - 86شرقي برودكشن  Sharqi Productionشركة سبق قيدها برقم  102046قيدت فى 2017-02-12
برقم ايداع  5353وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :النتاج الفنى
والتوزيع للفلم السينمائية والتليفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتليفزيونية وكافة العمال
الفنية من ( تصوير – صوت – ميكساج – دوبلح – مونتاج – تحميض نيجاتيف – تصحيح الوان )  /انتاج
وتوزيع الغانى والموسيقى  /استغلل المصنفات الفنية السمعية والبصرية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
 - 87فيوتشر نيوز شركة سبق قيدها برقم  108610قيدت فى  2017-08-13برقم ايداع  28913وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1انشاء المواقع اللكترونية  .2اعمال انتاج
وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيليها والتدريب عليها .3
انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .4اقامة وتنظيم المؤتمرات .5
تقديم خدمات العلقات العامة  .6الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءه والمرئية  .7المقاولت
العامه والمتكامله  .8التوريدات العموميه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها 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.
 - 88ماكس برنر للمقاولت والتوريدات العمومية  Max Brenerشركة سبق قيدها برقم  125781قيدت
فى  2018-10-02برقم ايداع  41364وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
 :المقاولت العامة والتشطيبات والتجارة العامة والتوريدات العمومية بكافه أنواعها وبيع وشراء السلع والمنتجات
والتسويق لكافه أنواع السلع والمنتجات والتصنيع لدى الغير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك طبقا
لحكام القانون
 - 89البوابه الملكية للستثمار والتجارة شركة سبق قيدها برقم  128439قيدت فى  2018-12-05برقم ايداع
 51781وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة /ليصبح التصدير التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية التعدين بحث واستكشاف واستخراج واستغلل
وبيع جميع الخامات المنجمية والمحجرية والملحات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية
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 - 90افريقيا للصناعات النسيجيه شركة سبق قيدها برقم  134110قيدت فى  2019-04-11برقم ايداع
 16754وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا وعلى الخص تجاره القمشه و الملبس الجاهزه و المنتجات النسيجيه بالجملة  .التوريدات
العمومية .التصدير و التوكيلت التجاريه  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم
اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة  .أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .استغلل
العلمات التجاريه(الفرنشايز) .التصنيع لدى الغير للقمشه و الملبس بكافه انواعها و المنتجات النسيجيه .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
 - 91المام للهندسة والمشروعات شركة سبق قيدها برقم  140741قيدت فى  2019-10-09برقم ايداع
 42356وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح • :المقاولت
العامة والمتخصصة • .الستثمار العقاري • .التوريدات العمومية • .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض • .
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 ) • .ادارة المشروعات و
ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ,و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون • .تصنيع و تجميع جميع انواع الطلمبات والمراوح والمبادلت الحرارية
واللوحات الكهربائية والمحركات الكهربائية وتشغيل وتشكيل جميع انواع المعادن لدى الغير.
 - 92مصر اسيستنس لخدمة السيارات  Masr Assistanceش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم 152927
قيدت فى  2020-08-30برقم ايداع  27897وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة  /تقديم خدمات النقاذ السريع للسيارات وجميع انواع المركبات /.اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة
السيارات واجراء الفحص الفني للسيارات .التوريدات العمومية وبالخص توريد مستلزمات السيارات وتوريد
شنطة السعافات الولية والمثلث العاكس والقمع البلستيك وخوذة غطاء الراس للدراجات البخارية والفيست
الصديري الفسفوري.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .ادارة برامج الرعاية الصحية ( فيما عدا
التامين الطبي والوساطة في التامين) فحص وصيانه واختبار ومعايره وتركيب وصيانه طفايات الحريق
ومستلزمات المن الصناعى والدفاع المدنى مع مراعاة قرار وزير الدفاع ولنتاج الحربي رقم  64لسنة .2003
الستيراد والتصدير .وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم  7لسنة  2017بشان سجل المستوردين والقانون رقم
تصنيع صناديق السيارات
 118لسنة  1975بشان سجل المصدرين .تصنيع مقطورات نقل جر سريع وبطئ.
النقل .تصنيع التنكات المحملة علي سيارات النقل.تجهيز سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل .تصنيع
المنتجات والمستلزمات البلستيكية والمرورية لدي الغير .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 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 القوانين .
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 - 93وود اند وود للستيراد والتصدير  wood & woodشركة سبق قيدها برقم  159358قيدت فى
 2020-12-27برقم ايداع  49998وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
الستيراد و التصدير  .التجاره العامه  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان سجل
المستوردين  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وذلك دون الخلل
باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز
للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون
 - 94عيد فرنتشر شركة سبق قيدها برقم  164267قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع  15477وفى
تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :انشطة داخل قانون الستثمار  : 72اقامة
وتشغيل مصنيع لتصنيع الثاث بكافة انواعه  .اقامة وتشغيل مصنيع لتصنيع الواح الميلمين الواح  pvcوالواح
الفويل  .اقامة وتشغيل مصنيع لتصنيع اكسسوارات الثاث بكافة انواعه.وذلك دون الخلل بأحكام االقوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 95جيرمن ماسيلز للتجاره العامه والتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم  165149قيدت فى
 2021-04-18برقم ايداع  18389وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح الموافقة بالجماع
على تعديل نشاط الشركة بإضافة نشاط التوريدات العموميه  -غرض الشركة هو• :التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا •التسويق العقاري •التوريدات العموميه
 - 96الطيف للغذية
 SPECTRUM FOR FOODشركة سبق قيدها برقم  165331قيدت فى  2021-04-21برقم ايداع
 19091وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح قامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة
لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم كافة انواع الكلت
اليمنية والخليجية  -حق استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز)  -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 .
 - 97رييف للصناعات الغذائية و الدارة السياحية  Reefشركة سبق قيدها برقم  167307قيدت فى
 2021-06-13برقم ايداع  26407وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه .
اقامه وتشغيل مصانع لتصنيع وتجميد وتعليب وتشميع جميع المواد الغذائيه  .الدارة السياحية للفنادق والموتيلت
والشقق الفندقية والقري السياحية  .التوريدات العمومية  .التصدير  .وعلي الشركة اللتزام بإفراد حسابات مالية
مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركمات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة لعمالها أو 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 .
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SARAYA EGYPT FOR MEDICAL PRODUCTS
 - 98سرايا ايجيبت للمنتجات الطبية
شركة سبق قيدها برقم  168377قيدت فى  2021-07-05برقم ايداع  30677وفى تاريخ
 2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم واجهزتهم والمكملت
الغذائية ومستحضرات التجميل ومنتجاتها ومنتجات العناية الشخصية والزيوت الطبيعية والمستلزمات والمنتجات
الطبية .تصنيع المطهرات والمنظفات ومواد التعقيم واجهزتهم والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل ومنتجاتها
ومنتجات العناية الشخصية والزيوت الطبيعية والمستلزمات والمنتجات الطبية لدى الغير 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.
 - 99مايكل فايز متياس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  169078قيدت فى  2021-07-15برقم ايداع
 32938وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :اقامة وتشغيل معامل التحاليل
الطبية بشرط ان تقدم ( )%10سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية
لها .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها.
 - 100تماف فودز ايجيبت  Tammav Foods Egyptشركة سبق قيدها برقم  172373قيدت فى
 2021-09-15برقم ايداع  43073وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل
مصنع لنتاج الثوم المقشر وخضروات وفواكه مجمده 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 في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 101سمايل ميديكال للجهزة الطبيه شركة سبق قيدها برقم  177830قيدت فى  2021-12-14برقم ايداع
 60650وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الكواشف المعملية التشخيصية والدوات والجهزة الطبية  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك وحقن البلستيك
 .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه
بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 102شركه التعمير السياحي ش م م شركة سبق قيدها برقم  180024قيدت فى  1976-12-28برقم ايداع
 16786وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  )1( :إقامة الفنادق ومشروعات
السكان السياحي بما في ذلك كافة الخدمات والمرافق اللزمة لها واستغللها بنفسها أو بالغير واستئجارها أو
تأجيرها وكذا شراء ما تحتاجه من الفنادق والمنشآت السياحية الخرى ( )2نشاط التعمير وفقا لقانون الستثمار
ولئحته التنفيذية مع عدم التصرف بالبيع قبل النتهاء من المرافق الساسية ,هذا مع ضرورة الحصول على موافقة
الهيئة قبل القيام بأي مشروع في إطار غرض الشركة للموافقة عليه 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 في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 103الهضبة الوسطى لدارة المولت شركة سبق قيدها برقم  186153قيدت فى  2022-04-28برقم ايداع
 26340وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .إدارة وتشغيل وادارة المراكز
والمحلت التجارية وسلسل المداد والمولت التجارية والدارية  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 104شركه الشرق للتنمية السياحيه شركة سبق قيدها برقم  4342قيدت فى  1991-10-20برقم ايداع
 562وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /اقامه فندق مستوي خمس
نجوم و المسمي ( فندق ماريوت الغردقه ) يضم التي  :عدد  263غرفه  -عدد 20جناح  -عدد  35شقه فندقيه (
جناح)  -بالضافه الي صاله استقبال مطاعم  -كافيتريا  -قاعات للمؤتمرات و الحفلت  -حمام سباحه  -ملعب
وصالت لللعاب الرياضيه  -نادي صحي  -اماكن للترفيه  -مارينا  -مركز متطور للغطس و رياضه الصيد -
معدات تكميليه للتكييف و المطابخ و وسائل الطفاء و الوقايه من الحريق و مركز متكامل لللعاب المائيه ( مراكب
شراعيه و لنشات و يخوت و مراكب كبيرة بها اعاشه ) مركز تجاري و كذا الخدمات الفندقيه المكمله للفندق و
يجوز للشركه القيام بمشروعات اخري او تعديل غرضها في اطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها ان تساهم
او تشارك باي وجه من الوجوه في مشروعات فرعيه خارج قانون الستثمار
 - 105شركة داى نيبون للنشاءات ( شركة مساهمة يابانية ) شركة سبق قيدها برقم  41060قيدت فى
 2009-09-10برقم ايداع  18817وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تنفيذ العقد المبرم
مع وزارة الموارد المائية والرى  .قطاع الخزانات والقناطر الكبرى  .عقد مشروع انشاء مجموعة قناطر ديروط
الجديدة  .اتفاقية القرض رقم  . EG-P35 :عقد رقم  EG-P35/2 :حيث ان مدة تنفيذ المشروع ثمانية واربعون
(  )48شهرا تبدا من تاريخ البدء  -بالضافة الى ( ) 365يوم مدة الضمان .
 - 106محمد كامل الهم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  57622قيدت فى  2012-04-03برقم ايداع
 7326وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :الستثمار العقاري بالمدن
والمجتمهات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه رئيس جمهوريه
مصر العربيه رقم  356لسنه  2008والقانون رقم  14لسنه  .2012استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسيه التي تجعلها قايله للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون
الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر(
اكثر من الف فدلن واقل من عشرين الف فدان) .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه
 2007ومراعاه رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  . 2008تقديم الخدمات البتروليه المسانده لعمليات
الخفر والستكشاف ويشمل ذلك  .صيانه ابار البترول وتنشيطها  .صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه .حفر
ابار المياه والبيار غير العميقه اللزمه لغراض البترول .العمال المدنيه المتكامله لعمال الحفر والصيانه .
معالجه السطح من التسريبات  .الخدمات المتعلقه بأنزال مواسير التغليف ومواسير النتاج .الخدمات المتعلقه
بالستكشاف البترولي .الستيراد والتصدير .المقاولت العامه .التوريدات العموميه .تلتزم الشركه بأحكام القانون
 121لسنه  1982في شأن سجل المستوردين مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007
ومراعاه رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  . 2008مع اتزام الشركه بأفراد حسابات مستقله ومركز
مالي مستقل لكل نشاط علي حده مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول
علي كافه التراخيص اللزمه لممارسه نشاطها.
 - 107كواليتى تريد شركة سبق قيدها برقم  71734قيدت فى  2014-02-16برقم ايداع  3806وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التوكيلت التجارية  .التوريدات العمومية .
التجاره العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  .شراء وبيع وتوزيع المهمات والجهزة المكتبية  .القيام بكافة
النشطه الخاصه بالمقاولت والتشطيبات وأعمال الديكور ومقاولت العمال المتكاملة  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 108اوميجا ايجيبت جروب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  76278قيدت
فى  2014-09-08برقم ايداع  21324وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
 /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح به
قانونا  .ادارة المشروعات (فيما عدا الفندقية) .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .تجارة وبيع وتركيب
كاميرات المراقبة واجهزة الساوند سيستم وانظمة النذار ضد الحريق والسرقة واطفاء الحريق والسنترالت الداخلية
والبواب اللكترونية واجهزة النتركم واجهزة الحضور والنصراف .تقديم الستشارات فى كافة المجالت وعلى
الخص الهندسية ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته
التنفيذية) .تجارة وبيع وتركيب الجهزة الكهربائية واللكتروميكانيكية وانظمة التيار الخفيف .الصيانة المتنقلة لكل
ماسبق ( دون اقامة مراكز صيانة) .كل ما سبق مع مراعاة قرار وزيرالدفاع رقم  64لسنة  .2003مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها أوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .تلتزم 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 وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
 - 109جيزه مصر للنقل و التوزيع ( Giza Misr For Transmission & Distribution )GMT&D
شركة سبق قيدها برقم  101371قيدت فى  2017-01-23برقم ايداع  2946وفى تاريخ 2022-06-08
تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تركيب وتوريد كافة انواع الكابلت الكهربائية و التليفونات و ملحقاتها
وكذلك السلك المعزولة بالورنيش و اسلك المحولت المعزولة بالورق او الورنيش ذات القطاع الدائرى او
المستطيل و اسلك وكابلت القوى المستخدمة فى توصيلت المنازل والمصانع وكابلت الكنترول كابلت
المعلومات وجميع انواع السلك و الكابلت الكهربائية الخاصة بنقل و توزيع الطاقة الكهربائية ومقاولتها .
التجارة العامة و التوزيع و الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه و التوريدات العمومية  .تقديم الستشارات
اعمال استصلح الراضى .
الهندسية  .المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة و مقاولت المبانى
مقاولت العمال الكهروميكاانيكية و الليكترونية وشبكات التصال و اعمال محطات انتاج وتوزيع الطاقة
الكهربائية الجديدة و المتجددة بما فى ذلك انشاء محطات الطاقة الشمسية والعمال اللكتروميكانيكية للمنشأت و
المصانع و المبانى و المرافق العامة  .مقاولت اعمال شبكات التيار الخفيف  .مقاولت اعمال محطات انتاج
وتوزيع الطاقة الكهربائية و المائية و الغازيه و الديزل  .اعمال محطات و شبكات الغاز و الوقود و محطات و
شبكات المياه و الصرف الصحى  .اعمال صيانة و تشغيل صيانة و تشغيل محطات القوى الكهربائية و الخطوط و
المحولت  .انشاء واقامة مصنع لصناعه لوحات توزيع كهربائيه و الكشافات و مواسير عازله كهربائيه من ماده
 upvcوملحقاتها  .والكشافات و الخراطيم من ماده البولي ايثيلين و لوحات توزيع جهد و قواطع تيار و
اكسسوارات  upvcلمواسير الكهرباء ومواسير المياه  .ووصلت من اللياف الضوئيه الفايبر اوبتيكال ووصلت
النترنت والباتش كورت وكبائن توزيع الشبكات (بدون مكونات كهربائيه) وصناعه اسلك وموصلت و كابلت و
صناعه مفاتيح التوزيع و التحكم و اللوحات الكهربائيه و كافه انواع الخراطيم و المواسير البلستيك  .وصناعه
السلك و الكابلت من النحاس و اللومنيوم المعزوله بالبلستيك ومواسير المياه بكافه اقطارها ووصلتها
وموصلت  . conductor and cablesتلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم
 121لسنة  1982فى شأن  .سجل المستورين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشى تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ليخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترط باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 669 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 110شركة التحاد لتنمية الثروة الحيوانية شركة سبق قيدها برقم  101439قيدت فى  2017-01-26برقم
ايداع  3191وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :استصلح وتجهيز
الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع او استزراع الراضى المستصلحة (فى حدود ألف فدان )
يشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر .
اللبان أو التسمين أو اللحوم  .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك فنتاج السللت أو التفريخ أو
أنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  .الستيراد والتصدير  .مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 3007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  . 2008مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذةه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعملها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تدمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 111سامر محمود احمد لطفى عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  112145قيدت فى
 2017-11-05برقم ايداع  42226وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المكتبى و الخشبى و المعدنى  .التصدير  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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 - 112ميتال فورمينج  METAL FORMINGشركة سبق قيدها برقم  115750قيدت فى 2018-01-17
برقم ايداع  2776وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة الجملة
والتجزئة على ان يمارس النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات المعدنية والصاج
والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والفورم وتصنيع ماكينات وألت وخطوط النتاج ومعدات الرفع
والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ( الواني
والحلل ) من المعادن واللومنيوم  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن
البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و الرولت والعبوات و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع
شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات
والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس
الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها
وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن  .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة والجبن واللبان
والقشطة والسمن  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهات
 PVCوتشكيل وتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز و المستلزمات
الطبيه ماعدا الدويه  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع
الكرتون المضلع وتصنيع علب الورق .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام
والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات الصحية  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث المنزلي
والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة  .التطوير العقاري  .إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية
والترفيهية والكومباوندات ( عمارات  -فيلت ) و المعارض والمشروعات العمرانية المتكاملة والمختلطة وبيعها أو
تشغيلها  .إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة والتيك اواي والمتنقلة والملعب والنوادي والحدائق
والمسطحات الخضراء و إدارة وتشغيل دور العرض السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال  .إقامة
وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة  .إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد
التعليم الفني  .استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي
المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم
طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني  .بشرط
افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 115جود داى  Good Dayشركة سبق قيدها برقم  122293قيدت فى  2018-06-21برقم ايداع
 26938وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح /المقاولت
والتشطيبات/اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه/اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات النسيجيه
والملبس الجاهزه /اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه مواد غذائيه ولتصنيع المخبوزات/اعمال تصميم وانتاج البرامج
والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة مراقب الحسابات
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 - 113النيل الدوليه للتطوير العمرانى  .شركة سبق قيدها برقم  118061قيدت فى  2018-03-05برقم ايداع
 10539وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الصناعات الكيماويه و البلستكيه  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود او بلستيك أو
اقمشه بكافه أنواعها  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت وأكياس وعبوات و صناديق ومواسير بلستيكية  .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات أحذيه من
لدائن  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهات  .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع لتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات بأنواعهم  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية والسقلت والخزانات المعدنية والمعادن و الواني والحلل من
اللومنيوم  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والصناديق الكرتونية  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة
الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات فايبر جلس مختلفة  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب
والثاث  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج
والصباغة  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والبسكويت والجبن واللبان والقشطة .
التطوير العقاري  .الستثمار العقارى  .إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والطبيه و الترفيهية و
والكومباوندات (عمارات فيلت ) و بيعها أو تشغيلها  .إقامة و إدارة وتشغيل مدن الملهى الترفيهيه و دور
العرض السينمائى و اداره المطاعم و الكافيتريات الثابته و التيك اواى لمتنقله و الملعب و النوادى و الحدائق و
المسطحات الخضراء  .اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة  .إقامة وتشغيل دور الحضانات
للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني  .ستصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة
للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض
الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي
والنتاج الحيواني والداجني  .بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا  .أضافة نشاط :
إقامة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة أو المتكاملة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي يزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
 - 114داماس للتنمية الزراعية والستثمار شركة سبق قيدها برقم  121989قيدت فى  2018-06-11برقم
ايداع  25748وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /اقامه
وتشغيل مصنع لتجميد وتعليب وتغليف وفرز وتدريج الفواكه والخضراوات والبقول وعصيرها وتشميع الموالح (
برتقال يوسفى ليمون )  2صناعات البلستيك بجميع اشكالها وانواعها  3استصلح واستزراع الراضى
الصحراويه البور 4اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه بانواعها  5استصلح واستزراع
الراضى البور و الصحراويه ومنها :أ استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله
للستزراع ب استزراع الراضى المستصلحه .وبشرط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض
الستصلح والستزراع وان الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  6النتاج الحيوانى والداجنى
والسمكى ومنه :أ_ تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم
ب_تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين او
اللحوم ج_ تربيه الخيول د _ المزارع السمكيه  7الهندسه الوراثيه فى المجالت النباتيه والحيوانيه  8التصدير
 9تعبئة وتغليف منتجات الغير والتعبئة والتغليف للحاصلت الزراعية لدى الغير -مع مراعاه أحكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وبشرط أستصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون
لها مصلحه 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.
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 - 116سات للمقاولت العامه والتوكيلت التجاريه ( ) SATشركة سبق قيدها برقم  126655قيدت فى
 2018-10-24برقم ايداع  44793وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .التصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120
لسنة  1982بشان تنظيم اعمال الوكاله التجارية  ,ولينشئ 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  .التوريدات العمومية  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح قانونا  .إدارة و تنظيم المعارض
والمؤتمرات والحفالت العامة وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة كل معرض على حده  .الدعاية
والعلن  .ادارة المشروعات  .النقل البحري والبري لنقل البضائع بجميع أنواعها  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع ( الداخلى
 الدولى ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراجالتراخيص اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
 - 117انونيموس  ANONYMOUSشركة سبق قيدها برقم  140527قيدت فى  2019-10-03برقم ايداع
 41525وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اضافة نشاط  .التوكيلت
التجارية وادارة صفحات السوشيال ميديا وصفحات التواصل الجتماعي وكل ما يخص وسائل التواصل الجتماعي
والنترنت وتنظيم الحفلت والمؤتمرات والمسابقات .
 - 118مجموعة الشهاوي للستثمار  El Shahawy Investment Group - Sigشركة سبق قيدها برقم
 142290قيدت فى  2019-11-13برقم ايداع  47964وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة  .المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  .مقاولت أعمال الديكورات والتشطيبات .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  .الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشى تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المتخصة وبما ل يخل القوانين المنظمة لهذا الغرض  .إدارة
المشروعات المختلفة والشراف على تنفيذها وتقديم الستشارات والحلول التسويقية (فيما عدا الستشارات القانونية
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذية ) .اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها –
اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها و التدريب
عليها انتاج المحتوى اللكترونى بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات – ادخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية – تصميم واقامة البنية الساسية للمعلومات ويشمل ذلك اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل
الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وتوزيع خدمات النترنت وشبكات المحمول
بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول  .توريد وتركيب أنظمة وأجهزة التصالت
بأنواعها والجهزة اللكترونية وشبكات التصالت السلكية واللسلكية وأجهزة النذار والحريق وأنظمة استشعار
الحريق وأجهزة وكاميرات المراقبة ( بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة داخلية وأجهزة الكنترول والتحكم اللى
ولوحات الكهرباء وأجهزة التكيف بكافة أنواعها .
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 - 122السوربون جروب  ELSORBNE GROUPشركة سبق قيدها برقم  153489قيدت فى
 2020-09-06برقم ايداع  29489وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
إقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية تقديم خدمات رجال العمال فاكس تصوير مستندات
كتابة كمبيوتر تليفون اعداد وتقديم دورات علمية وإعداد المحتوي لها تجارة الكتب  .وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  .وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون
 - 119جنان للنابيب وأنظمة الرى شركة سبق قيدها برقم  146080قيدت فى  2020-01-28برقم ايداع
 4281وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
أنابيب البولي إثيلين .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة التنفيذ
للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على إختلف أنشطتها و إعادة الهيكلة الفنية و الدارية
للمصانع .أستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ,وإستزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع .و أن
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  .2008تجارة المنتجات الزراعية بحالتها
الطبيعية بما فيها ا لبذور والتقاوي والشتلت عدا التبغ .تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية و المجتمعات
العمرانية الجديدة .المقاولت العامة  .توريد وتركيب أنابيب و أنظمة الري .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 120ادفكسى للدعايه والعلن  Advxyشركة سبق قيدها برقم  149829قيدت فى  2020-06-16برقم
ايداع  17509وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح - :
الدعايه والعلن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه  -اقامه وتنظيم المعارض (فيما عدا السياحيه)
والمؤتمرات ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده )  -التصدير  -التوريدات العموميه ,
التسويق العقاري  ,اداره وتشغيل المراكز والمولت التجاريه  -اداره وتشغيل الفنادق والمطاعم السياحية -
تشغيل الفنادق ( الثابته ) والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقري السياحيه ويخوت السفاري والنشطه
المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه  ,واستكمال المنشات
الخاصه بها والتوسع فيها علي ال يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقري السياحيه عن
ثلثه نجوم وال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي المساحات المبنيه من الطاقه اليوانيه
للمشروع  -اقامه وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطه المكمله لها او المرتبطه بها
 السياحه العلجيه للمرضي وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدي المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجيه وغيرها ممايصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحه بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحه  -حجز الفنادق
والمخيمات السياحيه علي ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  -السياحه البيئيه وذلك باقامه واداره النزل البيئيه
ومواقع مشاهده الطيور والشعاب المرجانيه وغيرها من النظم البيئيه المتميزه
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 Dopamineشركة سبق قيدها برقم  150127قيدت فى
 - 121دوبامين للدعاية والعلن
 2020-06-24برقم ايداع  18501وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
الدعاية و العلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  .ادارة الصيدليات  .التوريدات العمومية  .تجارة
مواد الدعاية و العلن و اجهزة و مستلزمات الحاسب اللى و شبكات الكمبيوتر والمنتجات الورقية والمكتبية
والمستلزمات الطبية  .التصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شان
تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشا تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التصنيع لدى
الغير  .اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات فيما عدا السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض
على حدى)  .اعداد نشرات وكتيبات طبية وعلمية وتصميم واعداد دعايه وفعاليات للمنشات الطبيه والصحية
والشركات واعداد برامج تخدم القطاع الطبي والصحي ( دون نشر الصحف والمجلت ) 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 .
 - 123اندماج شركه يوسف فؤاد امين وشركاه (شيرى نايل كروزس )فى شركه شيرى نايل كروزس للفنادق
السياحيه العائمه شركة سبق قيدها برقم  3629قيدت فى  1999-08-15برقم ايداع  4459وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إنشاء و إدارة و تشغيل و تسيير الفندق العائم
المعروف بإسم فايكينج رع ( )VIKING RAالقائم بالفعل والسابق الحصول له على ترخيص من الجهات المعنية
بإسم شيرى بوت و الرسو به في أي منطقة من المناطق السياحية و كذلك إنشاء و ادارة و تشغيل الفنادق بمختلف
مستوياتها و على الخص انشاء و ادارة الفنادق العائمة و تسييرها و الرسو بها في اي منطقة و على وجه
الخصوص بالمناطق الثرية السياحية بالوجه القبلى و كذلك انشاء و ادارة القرى و المطاعم السياحية و غيرها فى
جميع انحاء جمهورية مصر العربية (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
 )2008و اقامة الحفلت الخاصة و العامة فى المناسبات وإدارة وتشغيل البازارات ومحلت بيع العاديات والسلع
السياحية ولسيما المحل الكائن على الباخرة (فايكنج رع) بسمه تجارية ( فايكنج رع بازار ) لمزاوله نشاط بيع
العاديات و السلع السياحية و الذهب والفضة  .مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط
إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية.
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 - 124كايرو ثرى ايه للنتاج الزراعى والحيوانى ش م م شركة سبق قيدها برقم  30663قيدت فى
 2008-02-27برقم ايداع  4222وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .1:
استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع و 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 بطريق الغمرو ذلك فى حدود اكثر من  1000فدان و اقل من  20000فدان .فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  .2. 2007اقامة و تشغيل مزرعة لتربية جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت و اللبان او التسمين او اللحوم  .3.اقامة و تشغيل مزرعة لتربية جميع
انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت و التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  .4.اقامة
المزارع السمكية و كذا صيد السماك  .5.تربية الخيول  .6.الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية و الحيوانية .7.
الستيراد و التصدير  .8.اقامة و تشغيل ثلجات لحفظ كافة انواع الخضار و الفاكهة .9 .انتاج مركزات العصائر
و انتاج العصائر .10.اقامة و تشغيل محطة فرز و تعبئة لكافة انواع الخضروات و الفاكهة  .11.تعبئة زيوت
الطعام و مياه الشرب و المياه الغازية و العصائر و المرطبات و منتجات اللبان و تصنيع الفرتكوز من الذرة و
النشا  .12.تصنيع مواد التعبئة البلستيكيه لغراض التصنيع  .13.تعبئة الخضروات و الفاكهة و الموالح بمحطات
التعبئة لدى الغير  . 14 .استيراد و تصدير كافة انواع الخضروات و الفاكهة و الموالح من الخارج  .15 .تعبئة و
تغليف المواد الغذائية (الخضروات و الفاكهة) .16 .استيراد و تصدير جميع انواع الحبوب الغذائية من قمح و ذرة
و خلفة مع مراعاة احكام و القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج
فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
 - 125معتز محمد عبد الباقى السيد و محمد ابراهيم محمد الوصيف احمد شركة سبق قيدها برقم 45285
قيدت فى  2010-04-19برقم ايداع  8372وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة (  ) 1أعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 2 ( .
) أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها  ) 3 ( .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  ) 4 ( .وإنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها (  ) 5أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات (  ) 6إقامة 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 .
 - 126اراب فوود للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  46102قيدت فى  2010-05-31برقم ايداع
 11931وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتصدير والتجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا وتوزيع المنتجات الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة مع التزام الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1982في
شان سجل المستوردين - .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما
يجوز لها ان تندمج في الهئيات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لجكام القانون ولئحنه التنفيذية
 - 127شركة حجى اند حجى  HEGGY & HEGGYش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  51931قيدت فى
 2011-05-23برقم ايداع  8568وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
تجارة الملبس والكسسوارات والمشغولت الذهبية والفضية – الستيراد والتصدير  -التوكيلت التجارية –
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا – التوريدات العمومية – تملك وادارة وتشغيل المطاعم السياحية وتقديم
جميع انواع المأكولت والتيك اواي .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 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 .

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

Page 676 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 128أحمد صادق احمد فضل وشريكه  -شركة سبق قيدها برقم  62366قيدت فى  2012-12-04برقم
ايداع  25631وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح  - :إقامة وتشغيل
ثلجات خاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها مع مرعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لممارسة النشاط
 - 129البستان للمطاحن (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  67291قيدت فى  2013-06-25برقم ايداع
 14651وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .إقامة وتشغيل المطاحن لطحن
الغلل سواء لحساب الشركة او لحساب الغير  .إقامة وتشغيل الصوامع لحفظ وتخزين الغلل ويشمل ما ذكر أعمال
الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط سواء لحساب الشركة او لحساب الغير  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المعجنات والنشأ والجلوكوز بكافه انواعها  .النقل البري للبضائع  .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
والتجارة العامة والتوريدات العمومية في كل ماهو مسموح به قانونا تملك جميع انواع المعدات والوحدات البحرية
اللزمة لمباشرة الشركة لنشاطها (القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص من الجهات المعنية) مع
مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 130ايه بى سى كارجو سيرفيس (ش.ذ.م.م) ABC CARGO SERVICEشركة سبق قيدها برقم
 78647قيدت فى  2014-12-15برقم ايداع  30377وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  . 1 :الشحن البحرى والجوى والبرى للبضائع  .2 .النقل الدولى للبضائع ( فيما عدا النقل الجوى
والسياحى والنهرى )  .3الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  .4القيام بأعمال التخليص الجمركى  .5 .القيام
بخدمات التخزين  .6 .استغلل العلمات التجاريه  .7 .الستيراد لحساب الغير  .تلتزم الشركة بأحكام القانون
رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجاريه ,
ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على الترخيص اللزمه لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقبق
غرضها فى مصر او الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
 - 131الدانا للنقل و التجارة شركة سبق قيدها برقم  80352قيدت فى  2015-02-18برقم ايداع 4521
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح الغرض نشاط اداخل قانون  : 72غرض الشركة هو :
النقل البري للبضائع  .نشاط إداخل قانون  : 72التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .التوريدات
العمومية  . .التصدير مع افراد حسابات متنقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط ولينشنى تأسيس الشركة أي حق في
مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  . .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة
مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها او التي قد تعاونها على 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
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 - 132الفضلية للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  102538قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع
 7099وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :المقاولت العامه والمتخصصه
والمتكامله  .التجارة العامه والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا  -التصدير  -مع مراعاة ماورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم  356لسنة  2008تلتزم الشركة
بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال
الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة  .ويجوز للشركة
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 أو الخارج .كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 133نون للتجارة اللكترونية  Noon E Commerce S.A.Eشركة سبق قيدها برقم  123732قيدت
فى  2018-08-02برقم ايداع  33147وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط
التجارة اللكترونيه واداره المخازن وتغليف البضائع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 - 134حازم خاطر للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  142330قيدت فى  2019-11-13برقم ايداع
 48177وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  .التجاره العامه والتوزيع فيما
مسموح به قانونا  /التوريدات العموميه  .التصدير والتوكيلت التجاريه .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982بشأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,واعمال لقانون 118لسنه  1975بشان سجل المصدرين ,
ولينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من
الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار تراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان تكون لها
مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وبذلك طبقا
لحكام القانون .
 - 153جى بى الدولية لستيراد وتجارة وتأجير المعدات  G.Bشركة سبق قيدها برقم  134698قيدت فى
 2019-04-28برقم ايداع  19162وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 1 :
ـ استيراد وتجارة وتأجير المعدات والسيارات واللت 2ـ الصيانه المتنقله للمعدات 3ـ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع
الخرسانة الجاهزة والمنتجات الخرسانيه بكافه انواعها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
 - 183كيو اف بى للتطوير العقارى
 QFP REAL ESTATE DEVELOPMENTشركة سبق قيدها برقم  185858قيدت فى
 2022-04-19برقم ايداع  24823وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
السثمار والتطوير العقارى  -استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و
استزراع الراض المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع – وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الرى بطريق الغمر -التجارة العامه والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تشترك بأى 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 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 678 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 135أ .ب .م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم  146467قيدت فى
إضافة التعاقد
 2002-04-10برقم ايداع  3807وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح .1
إضافة التعاقد المبرم مع
المبرم مع البنك التجاري الدولي المؤرخ  31/03/2021وموضوعه تقديم خدمات.2 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك
البنك التجاري الدولي المؤرخ  02/06/2021وموضوعه تقديم خدمات.3 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك التجاري
التجاري الدولي المؤرخ  26/05/2021وموضوعه تقديم خدمات.4 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك التجاري الدولي
الدولي المؤرخ  14/07/2021وموضوعه تقديم خدمات.5 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مرسيدس بنز ايجيبت
المؤرخ  30/06/2021وموضوعه تقديم خدمات.6 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مرسيدس بنز ايجيبت
المؤرخ  21/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.7 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مانتراك للتوزيع المؤرخ
المؤرخ  21/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.8 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مانتراك للتوزيع المؤرخ
 17/01/2021وموضوعه تقديم خدمات.9 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة إيماك لجهزة الكمبيوتر المؤرخ
 17/01/2021وموضوعه تقديم خدمات.10 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة إيماك لجهزة الكمبيوتر المؤرخ
 14/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.11 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة اسمنت المصريين المؤرخ
 02/03/2021وموضوعه تقديم خدمات .12
إضافة التعاقد المبرم مع شركة كابسى للدهانات
 15/04/2021وموضوعه مشروع طلب التغيير للشركة.13 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة اضاقة جروب للتكنولوجيا
المؤرخ  31/01/2021وموضوعه تقديم خدمات.14 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك
المؤرخ  30/06/2021وموضوعه تقديم خدمات.15 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة
والمدفوعات اللكترونية المؤرخ  24/03/2021وموضوعه تقديم خدمات.16 .
إضافة التعاقد المبرم مع الشركة
المصرية للتصالت المؤرخ  18/08/2021وموضوعه تقديم خدمات.17 .
المصرية القابضة للعازبات الطبيعة المؤرخ  18/08/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير للشركة.18 .
إضافة
إضافة التعاقد المبرم مع شركة فايبر مصر المؤرخ  12/09/2021وموضوعه تقديم خدمات.19 .
إضافة التعاقد المبرم مع
التعاقد المبرم مع شركة توب تيك المؤرخ  02/06/2021وموضوعه تقديم خدمات.20 .
إضافة التعاقد المبرم مع
البنك المصري لتنمية الصادرات المؤرخ  12/04/2021وموضوعه تقديم خدمات.21 .
إضافة التعاقد المبرم
الهيئة العربية للتصنيع المؤرخ  19/04/2021وموضوعه تقديم خدمات الدعم الفني.22 .
إضافة التعاقد المبرم
مع الهيئة العربية للتصنيع المؤرخ  30/06/2021وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.23 .
إضافة التعاقد المبرم مع
مع شركة مصر للطيران للسياحة المؤرخ  03/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.24 .
إضافة التعاقد المبرم
شركة راش للستشارات ش.ذ.م.م المؤرخ  31/03/2021وموضوعه تقديم خدمات.25 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة اليمنتال
مع شركة ديمو المؤرخ  03/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.26 .
إضافة التعاقد
تكنولوجي ش.م.م المؤرخ  07/03/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير للشركة.27 .
إضافة التعاقد المبرم
المبرم مع شركة بدر الدين للبترول المؤرخ  23/05/2021وموضوعه تقديم خدمات.28 .
مع بنك الشركة المصرفية العربية المتحدة المؤرخ  12/04/2021وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.29 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة ش.م.م المؤرخ  21/02/2021وموضوعه
تقديم خدمات .30 .إضافة التعاقد المبرم مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المؤرخ
إضافة التعاقد المبرم مع شركة المطورون
 26/02/2021وموضوعه تقديم مشروع طلب التغيير الشركة.31 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة
العقاريون مافين المؤرخ  03/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.32 .
إضافة
المطورون العقاريون مافين المؤرخ  27/08/2021وموضوعه مشروع طلب التغيير للشركة.33 .
التعاقد المبرم مع شركة المهر لتجارة واستيراد السيارات ش.م.م المؤرخ  31/03/2021وموضوعه تقديم مشروع
طلب التغيير للشركة.
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 - 136ريليف للعمارة والديكور  RELIFE DECORشركة سبق قيدها برقم  147204قيدت فى
 2020-02-19برقم ايداع  8094وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .مقاولت توريد أنظمة المنازل الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية  .القيام
بأعمال التشطيبات والديكور  .التصدير  .التجارة العامة والتوزيع فيماهو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية .
إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لماورد
بموافقة واجراءات الترخيص بها  .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب
وتنمية الموارد البشرية  .تقديم الستشارات ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة
في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  .إعداد
التصميمات الهندسية  .الشراف على تنفيذ المشروعات  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلى والفندقى
والمنتجات الخشبية ومستلزمات الديكور  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما
يجوز لها أن تندمج في شركة اخرى أو معها أو ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام
القانون .
 - 137تروتست شركة سبق قيدها برقم  164313قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع  15523وفى تاريخ
 2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 التوريدات العامة  -التصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون  120لسنة  1982فى شأنتنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -
اقامة وتنظيبم المؤتمرات والمعارض والندوات وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده -
تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والزيوت الطبية والعطرية ومكملت غذائية وتصنيعهم لدى الغير -توزيع
المنتجات الزراعية وتعبئتها وتغليفها وتجفيفها لدى الغير  • .تربية جميع انواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم • الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية  .وذلك دون
الخلل باحكام 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 باعمالها او التى قد
تعاونها فى تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون .
 - 138كونفيانس  CONFIANCEشركة سبق قيدها برقم  164593قيدت فى  2021-04-06برقم ايداع
 16493وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اداره وتملك المطاعم و
الكافتيريات الثابته التوريدات العمومية التصدير التشطيبات و الديكورات التجارة العامه فيما هو مسموح به قانونيا .
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 .
 - 139النساجون العرب للملبس  Arab Weaversشركة سبق قيدها برقم  164934قيدت فى
 2021-04-12برقم ايداع  17634وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط :
الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية
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 Developed for packagingشركة
& Distribution
 - 140المتطورة للتعبئة والتوزيع
سبق قيدها برقم  167334قيدت فى  2021-06-14برقم ايداع  26434وفى تاريخ  2022-06-09تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية .
اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية وتصنيع الشيكولته الخام باللبن والشيكولته السائلة وشيكولته
تقديم محشوة وتصنيع فستق بقشره مجهز ومكسرات مملحة بأنواعها وتوليفات مختلفة .واقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع علبة الشاي من الكرتون المطبوع .اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه
من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون.
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 - 141اندماج الشركه الهندسيه للتصنيع عرفات محمد وشريكته شركه توصيه بسيطه في الشركه الهندسيه للتصنيع
ش م م شركة سبق قيدها برقم  1725قيدت فى  1996-09-16برقم ايداع  402وفى تاريخ
 2022-06-11تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1.العمل فى كافة مجالت تصنيع قطع غيارالسيارات
والدراجات والموتوسيكلت وأجزاء أبدان السيارات وللشركة الحق فى تصنيع أى أجزاء خاصة بصناعة السيارات
والمركبات بكافة انواعها والصناعات المكملة لها .2 .تصنيع السطمبات الخاصة بنشاط الشركة .3 .تصنيع
الدراجات والموتوسيكلت والتريسيكلت بكافة تجهيزاتها وتصنيع وتجميع الدراجات النارية ذات الثلث عجلت
لنقل الفراد ومركبات خفيفة لنقل الركاب وتصنيع وتجميع المحركات  ,وتصنيع السطمبات ومستلزمات الجهزة
المنزلية وأجزائها بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها المصنعة من كافة الخامات والمكونات وكذلك مكبوسات
الصاج  .4 .تصنيع وتجميع كابلت (دبرياج  -أكسراتير  -فرامل يد  -كابل سرعة ) وتصنيع وتجميع حزام أمان
السيارات وتصنيع رصاص إتزان عجل وتصنيع ( إكصدامات للسيارات – الشبكة – التابلوه ) وكافة قطع الغيار
وأجزاءالسيارات لكافة وسائل النقل بكافة أنواعها وأشكالها  .5 .العمل فى تصنيع وتجهيز السيارات للستخدام
كأوناش مرور ولستخدامات ( فض الشغب  -إنقاذ – خزان – إسعاف  -نقل الموال  -نقل الجنود والمساجين-
الدوريات الراكبة  -السللم الهيدروليكية  -الكشف الجنائى  -سيارات نافورى لتسليك المجارى والصرف الصحى -
سيارات للستخدامات المنية  -تجهيز وتصنيع السيارات الملكى والميكروباص والمينى باص والتوبيسات -
سيارات نقل القمامة وكنس الشوارع والمطارات – سيارات نقل بصندوق قلب – تصنيع وتجهيز لورى لنقل
المهمات – مجهز اسعاف مرورى -مطبخ ميدانى – وورشة إصلح ومجهز ثلجة  -تصنيع وتجميع صناديق
مجهزة على شاسيهات سيارات – سيارات بلغات للكشف عن المفرقعات ) ولستخدامات الطفاء والتجهيزات
الخاصة وتصنيع وحدات الطفاء المكملة .وسيارات النقل وتجهيزها لكافة الستخدامات وتصنيع وتجميع كافة
عربات الطفاء بكافة تجهيزاتها على شاسيهات سيارات نقل كاملة بالمحرك والكبائن والمحاور وأجزاء ناقل
الحركة والتوجيه ,تصنيع طفايات الحريق بكافة سعاتها .تصنيع وتجميع وتجهيزات بونش على شاسيهات كاملة
بالمحرك والكبائن والمحاور وأجزاء ناقل الحركة والتوجيه سيارة إنقاذ بونش ) وتصنيع سيارات كمعامل للكشف
الجنائى وتصنيع سللم الطفاء والنقاذ الميكانيكية والهيدروليكية وتصنيع سيارات مصفحة ومدرعة  ,تصنيع
اللوحات المعدنية للسيارات وإنشاء مراكز صيانة لوحدات الطفاء الثابتة والمتحركة والوناش الهيدروليكية من
إنتاج الشركة أو الغير وصيانة جميع انواع السيارات والمصفحات والمدرعات وإصلح وصيانة السيارات لكافة
الجهات  .6 .تصنيع وتجميع مستلزمات وإحتياجات المن العام والخاص بكافة أنواعها ( خوذة حماية الرأس –
الحواجز المنية  -هراوت  -كبائن  -الدروع المنية للفراد – السدادة المسمارية – السيل المؤمن للستخدامات
الجمركية وتأمين نقل البضائع العامة والخاصة – أجهزة تنفس – بدل حريق كاملة – أحذية إطفاء)  .7صناعة
المنتجات المعدنية واللدائن وصناعة الخوذ  .8 .تصميم وتصنيع وانتاج البواب والكوالين وتركيبها بكافة أنواعها
وأشكالها لستخدامات المن العام (السجون) والخاص  .9 .تجهيز نظم المراقبة والتحكم والشارات المرورية
وتركيباتها وصيانتها وانتاج الماكينات والجهزة الصناعية وتشغيل خطوط النقل الخاصة بنشاط الشركة وتصنيع
وتجميع البواب اللكترونية وأجهزة الحماية والنذار وتصنيع وتجميع أعمال التركيبات لنظم التحكم والمراقبة
وتصميم وتصنيع لوحات التحكم لكافة الستخدامات  .10 .تصنيع وتجميع تجهيزات كافة انواع معدات الطاقة
بكافة انواعها واشكالها ونقلها  ,تصنيع وتجميع تجهيزات المولدات الكهربائية بكافة أشكالها وقدرتها ووحدات توليد
طاقه كهربائية كاملة (بنزين  -سولر – غاز طبيعى) .11 .تصنيع وتجميع وتجهيز مبنى معدنى مجهز بغرف
كهرباء بتجهيزات ( محولت كهربائية ولوحات كهربائية وتكييف وأطفاء وأجهزة ومعدات ) .12 .تصميم وتصنيع
وتجميع وصيانة التوبيسات – عربات السكك الحديد وخطوط المترو بالداخل والخارج  .13 .تصميم وتصنيع
وتجميع وصيانة المعدات المرتبطة مباشرة بالخدمات الجوية بالمطارات والوحدات البحرية (اللنشات)  .14 .إدارة
محطات استقبال الغاز الطبيعى أو اعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من
مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة النافلت المتخصصة أو النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول .15.تصنيع
وتجميع المعدات المكملة للحاسبات واختبارها  .16 .القيام بكافة أعمال التركيبات والصيانة لكافة أنشطة الشركة
وللغير .17 .التصنيع لحساب الغير وتقديم الستشارات الفنية والصناعية ( فيما عدا الستشارات المالية والقانونية )
 .18 .العمل فى كافة أنشطة المقاولت العمومية والتركيبات والتوريدات العمومية  .19 .العمل فى كافة أعمال
التوكيلت التجارية عامة وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.
 .20العمل فى كافة أعمال الستيراد والتصدير عامة وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982بشأن
سجل المستوردين  .21 .بيع سيارات الطفاء وكافة منتجات الشركة  .22 .توريدات زيوت ومواد بترولية . 23 .
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أعمال الوساطة التجارية  .ويجوز للشركة أن تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول نشاط او أنشطة
تشابه نشاط أو أغراض الشركة ويجوز للشركة أن تشارك بأى وجه من الوجوه مع الشركات .وغيرها التى تزاول
أعمالش شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
فى الهيئات السالفة أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة هذه النشطة والحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 142اف ام اس للطاقة ( FMS FOR ENERGYش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  84896قيدت فى
 2015-07-22برقم ايداع  20739وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
تصميم وانشاء وادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها  .تقديم
كافة خدمات الشحن  .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية  .المقاولت العامة  .تلتزم
الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم
اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة مشتركة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه
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 .
( - 143أي إي إس) للتوكيلت التجاريه  IESشركة سبق قيدها برقم  146098قيدت فى 2020-01-29
برقم ايداع  4349وفى تاريخ  2022-06-11تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجارة العامة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التصدير  /التوكيلت التجارية  /التوريدات العمومية  /توريد قطع غيار
فواصل املح
 - 144حسن علم العقارية  Hassan Allam Propertiesشركة سبق قيدها برقم  13804قيدت فى
 2005-05-05برقم ايداع  4819وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
التطوير العقاري  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذا النشاط  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او 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 .
 - 145سيفا إيجيبت ش.ذ.م.م  CEVA EGYPT LLCشركة سبق قيدها برقم  25987قيدت فى
 1995-08-03برقم ايداع  3190وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
القيام باعمال النقل الدولي والشحن الجوي والبري والبحري واعمال التفريغ والتخزين للبضائع والطرود وكذلك
اعمال وكلء النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي علي الصادرات والواردات في جميع المواني الجوية
والبحرية والبرية داخل جمهورية مصر العربية والقيام بعمليات النقل الخاص وخاصة استلم وتسليم المستندات
ذات الصفة العاجلة وغيرها داخل جمهورية مصر العربية لحساب الغير او لحسابها وتباشر الشركة نشاطها في
المناطق الجمركية وخارجها ,كما يكون لها الحق في القيام بكافة العمال المتصلة بالغراض سالفة الذكر
والخدمات المتعلقة بها وكذلك القيام بعمليات التصدير .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هـــذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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 - 146كاو للتجارة والستثمار ش م م شركة سبق قيدها برقم  36561قيدت فى  2009-01-12برقم ايداع
 616وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة على النحو التالى  -:الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجاريه وتجاره عامه وبيع هدايا وتوزيع كافة السلع والمنتجات سواء المصنعه محليا او
المستوردة لحساب الشركه أو للغير المسموح بها قانونا وتوريد وتوزيع وتجارة وسائل الدعايه والعلن بكافة
الوسائل واعداد دراسات جدوي المشروعات وتقديم الستشارات ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه
والستشارات القانونيه والستشارات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه
عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون
سوق المال ولئحته التنفيذيه ) وتنظيم وأقامة المعارض التجاريه والمؤتمرات ( بشرط الحصول علي الموافقه لكل
معرض علي حدي) وتجهيز القاعات الخاصه بها .تصنيع وطباعة وتغليف الهدايا وتشغيل ورش لصناعة لعب
الطفال والهدايا ومستلزماتها ,وصنع تحف وهدايا وإكسسوارات ومشغولت وأجزاء نجف من الزجاج بانواعه
بإستثناء البيركس  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسة هذه النشطه .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه 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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
 - 147الجيزة باور للصناعة (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  89584قيدت فى  2016-01-11برقم ايداع
 878وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الكابلت والسلك والوصلت الكهربائية والتليفونية بانواعها ومقاساتها المختلفة .التجارة العامة في كل ماهو
مسموح به قانونا .المقاولت العامة والمتكاملة والكهروميكانيكية .شراء وبيع الراضي مع مراعاة ماورد
بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  .2008الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية  .تصنيع وتصدير الحبيبات البلستيكية [ بى .فى  .سى  .والبولى ايثلين] ((
 PVC PEالتى تستخدم فى صناعة الكابلت الكهربائية والمواسير البلستيكية  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتجميع عدادات المياة وعدادات الغاز وعدادات الكهرباء ومحولت قياس الجهد والتيار والمحولت الكهربائية
ومعدات ومستلزمات نظام التوزيع الكهربائى – تجارة عدادات المياة وعدادات الغاز وعدادات الكهرباء ومحولت
قياس الجهد والتيار والمحولت الكهربائية ومعدات ومستلزمات نظام التوزيع الكهربائى – تركيب عدادات المياة
وعدادات الغاز وعدادات الكهرباء ومحولت قياس الجهد والتيار والمحولت الكهربائية ومعدات ومستلزمات نظام
التوزيع الكهربائى  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد
الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة
النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصراو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 148كابيتال اجرو للتجارة و التوزيع
 Capital Agro For Trading And Distributionشركة سبق قيدها برقم  95646قيدت فى
 2016-07-31برقم ايداع  23412وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط /
التعبئة والتغليف والتصنيع والتجميع لدى الغير .
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 - 149ايلستيك للتجارة و الصناعة شركة سبق قيدها برقم  115989قيدت فى  2018-01-22برقم ايداع
 3488وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المواد البلستيكية والمطاط والسليكون والمواد الكيماوية  /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /
التوريدات العمومية  /التوكيلت التجارية  /التصوير الفوتوغرافي والفديو فيما عدا التصوير تحت الماء تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982ول ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاوله غرضها ال بعد
الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه ل يحل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركة وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تتندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 150أمبريوس للتجارة شركة سبق قيدها برقم  123657قيدت فى  2018-08-01برقم ايداع 32815
وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا  .الستيراد والتصدير  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة
 1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  .ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة
غرضها ال بعد الحصول على الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام
القوانين المنظمه لهذا الغرض  .تاجير المعدات (عدا التاجير التمويلي )  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة.
 - 151سيجل للتجارة العامة و المقاولت SEAGULL GENERAL TRADING AND
 CONTRACTING COشركة سبق قيدها برقم  126434قيدت فى  2018-10-18برقم ايداع
 43886وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح  /المقاولت العامة و
المتخصصة و المتكاملة التوريدات العمومية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوكيلت
التجاريه و الستيراد و التصدير مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار
التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه و يجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه
 - 152تعديل اسم الشركه ليصبح  /عاد للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم  132639قيدت فى
 2019-03-11برقم ايداع  11045وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط
ليصبح  /الستثمار التجاري
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 - 154شركة مجموعة فالكون للتكنولوجيا شركة سبق قيدها برقم  136660قيدت فى  2019-06-25برقم
ايداع  26440وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة اللكترونية ( التايمر  ,أجهزة التحكم اللكتروني وحماية الفولت والتيار  ,الترانس اللكتروني
والدرايفر والنفيرترات  ,الباور صبلي وغيرها )  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وحدات الضاءة ( اللمبات
الموفر للطاقة والليد  ,كشافات الضاءة بكافة أنواعها " تشغيل مباشر وطوارئ " وغيرها ) إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة الكهربائية المنزلية بكافة أنواعها التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم ??? لسنه ???? والقانون رقم ??? لسنه ???? في
شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل
بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض تقديم الستشارات الهندسية والدارية والتكنولوجية ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنش طة 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  .المقاولت والتوريدات العمومية
وعلى الخص الكهربائية والميكانيكية وجميع أنواع التركيبات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشر نشاطها  .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
 - 155ليم للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم  145975قيدت فى  2020-01-27برقم ايداع
 3906وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  .2المقاولت العامة  .3صيانة المباني والمنشأت  .4اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة
والكافيهات لتقديم جميع انواع المشروبات ( عدا الكحول )  .5تقديم جميع انواع المأكولت والتيك اوي  .6الدارة
والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحيةمع مراعات القرار الوزاري رقم  200لسنة
 2012بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها  .7تشغيل اللعاب
اللكترونية والترفيهية  .8الستيراد  .9استيراد وتجارة السيارات  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي
وجه م 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 .
 - 198لندوليكس ايجيبت (ش.ذ.م.م)  LAND OLAKES EGYPT LLCشركة سبق قيدها برقم
 148124قيدت فى  2020-03-08برقم ايداع  11006وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة  :إقامة وتشغيل مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية (من الناحية الفنية فقط).
تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض الخاصة بتنمية النتاج الزراعي واستصلح الراضي (من الناحية
الفنية فقط) .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج .كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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 - 156سوق الميديكال  souq almedicalشركة سبق قيدها برقم  151361قيدت فى  2020-07-21برقم
ايداع  22167وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :صناعة تكنولوجيا
المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة
التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي  /اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف انواعها  /اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد بيانات ونظم المعلومات
اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  /انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات /
ادخال البيانات علي الحاسب وبالوسائل اللكترونيه  /اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها /
انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها  /اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات /
تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  /انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل التكنولوجيا
معلومات  /انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها  /النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك
رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني  /التجارة اللكترونيه  /التسويق اللكتروني  /تسويق المستلزمات والجهزة
الطبيه  /التجارة العامة وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول 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 .
 - 157شركة علء الدين عبد العزيز عبد العاطي مهدي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  153987قيدت فى
 2020-09-16برقم ايداع  31487وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
انشطة قانون  . 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير وقطع ووصلت مياه الشرب والصرف الصحي  .تجارة
الجملة والتجزأة وعلي الخص قطع غيار ووصلت مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق النائية والمدن
العمرانية الجديدة  .استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها  .استصلح واستزراع الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  .نشاط خارج قانون  . 72التوريدات العمومية  .مع افراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 158كرد الدوليه  Kurd Internationalشركة سبق قيدها برقم  158039قيدت فى  2020-12-06برقم
ايداع  45906وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  :اقامه وتشغيل مصنع
لتصنيع وانتاج  .المنتجات البلستيكيه بكافه اشكاله وانواعها ومستلزماتها  .واكياس البلستيك  .ملونات البلستيك
(ماستر باتش)  . Master batchانتاج أطباق اللمنيوم فويل  .انتاج الطباق والصحون والكاسات البلستيكية
من مواد  PETو البولي بروبيلين (  )Polypropyleneو البولي ستايرين  Polystyreneوبولي لكتيك اسيد
 PLAوطباعتها  .تصنيع حبيبات ال  pvcبكافة اشكاله وانواعه تصنيع حبيبات الماستر باتش بكافة انواعه
واشكالة  .تصنيع حبيبات الوميا بكافة انواعها واشكالها  .تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات البلستيكيه بكافه
اشكالها وانواعها بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  .التصدير  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 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.
 - 159الزعفران لفن الحديد شركة سبق قيدها برقم  166596قيدت فى  2021-05-30برقم ايداع
 23716وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /1اقامه وتشغيل مصنع لتشغيل
التوريدات
وتشكيل وطلء المعادن بمختلف انواعها  /2المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله /3التصدير /4
العموميه/5تصنيع الثاث المعدني  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة 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 ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 160شركه مجموعة أريان للصناعة و التجارة شركة سبق قيدها برقم  178730قيدت فى 2021-12-29
برقم ايداع  63970وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :أنشطة داخل قانون
 . 72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع معدات وثلجات وتجهيزات المطابخ والهايبر ماركت والصناعات المعدنية .
تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية واللبان ومشتقاتها والمعدات الطبية والرياضية وأجهزة الحاسب اللى وقطع
غيار السيارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم بجميع أنحاء
الجمهورية 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  . 2008استصلح وتجهيز
الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع  .استزراع الراضى المستصلحة  .ويششترط فى الحالتين
أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع
وليس الرى بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم  .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين
أو اللحوم  .تربية الخيول  .إقامة المزارع السمكية  .الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية  .أنشطة
خارج قانون  . 72التوريدات العمومية  .تجهيز الهايبر ماركت والمطاعم والكافتيريات والمخابز ومحلت
الحلويات والكرفانات  .التسويق اللكترونى عبر النترنت  .إقامة محطات الخدمة وتموين وصيانة السيارات
وقطع غيار السيارات  .الستيراد والتصدير  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل
المستوردين ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع اللتزام بأفراد حسابات
مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة 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
 - 161الوثبة لتجارة مواد التجميل شركة سبق قيدها برقم  182738قيدت فى  2022-03-07برقم ايداع
 14228وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو تجارة مستحضرات التجميل
 ,تصنيع مستحضرا ت التجميل لدي الغير  .وذلك دون الخلل باحكام القوانيين و اللوائح و القرارات السارية  ,و
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
لشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
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 - 162هيكساجون للستثمار الصناعى
 HEXAGONشركة سبق قيدها برقم  182875قيدت فى  2022-03-08برقم ايداع  14805وفى تاريخ
 2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :انشطة داخل قانون الستثمار رقم : 2017 / 72
إقامة و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد البلستكيه و الكيماوية
إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية و
مواد التعبئة و التغليف الخدمات البترولية المسانده لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقة
بالستكشاف البترولي صيانة ابار البترول وتنشيطها صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر ابار
المياه والبار غير العميقة اللزمه لغراض البترول العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانه معالجة
السطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج انشاء وإدارة وتشغيل
المدارس  .اقامة وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  .اقامة الفنادق
الثابتة و العائمة و يخوت السفارى  ,و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القري السياحية و النشطة المكملة
او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية و استكمال المنشآت الخاصة بها و
التوسع فيها على ال يقل مستوي الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة و القرى السياحية عن ثلث نجوم او ل
يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .
إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات إقامة وتشغيل
انشطة خارج قانون الستثمار رقم : 2017 / 72
وادارة الملهى الترفيهية للطفال إدارة وتشغيل و تملك المطاعم و الكفيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشوبات ( عدا الكحولية ) و تقديم جميع أنواع الماكولت التيك اواى مع اللتزام بإفراد حسابات مالية و مركز
مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية
و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 163شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم  4145قيدت فى 1999-11-10
برقم ايداع  6189وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /اعداد و تجهيز و
إدارة و تشغيل الهايدر مارکس و السوبر ماركتس مزاولة نشاط التصدير وفقا للوائح و القوانين السارية - ,
الستيراد للستخدام الخاص لصول الشركة الثابتة دون التجار اللزم لممارسة نشاطها و هي علي سبيل المثال و
ليس الحصر تتمثل في أجهزة التبريد و التكيف و ماكينات الكاشير و تمبردات و طلمبات المياه ومولدات الكهرباء و
نظم الضاءة و أجهزة الكمبيوتر و التعبنة و تعليف و موازي و غيرها من اللت و المعدات وفقا لما تقدم - ,
تصنيع و تجهيز و إنتاج اللحوم الحم مفروم  -هامبرجر  -سجق ) مصنعات الدواجن و سبع كافة ما يصنع من
العجين و إنتاج الخبز بكافة أنواعه وتقديم الوجبات الجاهزة و السريعة و المشروبات الساخنة و الباردة القيام بكافة
أعمال ادارة المراكز التجارية و استنجار و تأجير المحلت و الوحدات التجارية لصالح الشركة و لصالح الغير و
النشطة و الخدمات المرتبطة بها و المكملة لها  .مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
 - 164هادينا كورب للتجارة شركة سبق قيدها برقم  48736قيدت فى  2010-10-25برقم ايداع 23229
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعدل النشاط ليصبح  /الستيراد والتوكيلت التجارية
أستشارات تسويقية وأدارية وفنية في مجال التوريدات والمنتجات الطبية بكافة أنواعها وتسجيل المنتجات في وزارة
الصحة بكافة أنواعها تسجيل الجهزة والمستلزمات الطبية والكواشف المعملية ومستلزمات المعامل بهيئة الدواء
المصرية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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 - 165شركة اجايل بزنس موديولز( ABMش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  82333قيدت فى
 2015-04-28برقم ايداع  12087وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اضافة لغرض
الشركة  . 1 .اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.2.
اعمال تصميم وأنتاج البرامج و التطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
 - 166باور هاوس انترناشونال لخدمات البترول شركة سبق قيدها برقم  84766قيدت فى 2015-07-15
برقم ايداع  20344وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح -1 /
أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المولدات الكهربائيه و تصنيع اجزاء ومكونات المولدات الكهربائيه و الوعيه
الخافضه للحراره والصوت وتصنيع اللوحات الكهربائيه و تصنيع الخزانات المعدنيه وتصنيع مولدات كهربائيه
كاتمه للصوت  -2 .صيانه ابار البترول وتنشيطها  -3 .اقامه او تشغيل او اداره وصيانه محطات تحليه و تكرير
مياه الشرب و شبكات توزيعها و خطوط نقلها  -4 .الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية  -5 .ايجار و بيع
و توريد و تشغيل مضخات و انظمه ضخ و حقن المياه و رفع الضغط و النقل و معدات التسهيلت السطحيه و
ضواغط الهواء والغاز ( عدا التاجير التمويلي )  -6الصيانه المتنقلة لمستلزمات ابار انتاج النفط مثل اجهزه فصل
الزيت (سبراتيور) و مولدات الغاز و الديزل و خدمه الربط و بدء التشغيل  -7تصميم وانشاء واداره و تشغيل
وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها وبيع وتوزيع الكهرباء .
 -8توريد وتركيب وتشغيل الجهزة ومحطات الطاقه الشمسية  -9 .المقاولت العامه والمتكاملة والمتخصصة .
 -10استيراد وتوزيع أجهزة وكاميرات المراقبة .
 - 167شركة الناصرية للسكان (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  89145قيدت فى  2015-12-28برقم
ايداع  37470وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  .بيع وحدات سكنية
وادارية وتجارية
 - 168تولز لعمال الديكور( Tools Productionش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103800قيدت فى
 2017-03-26برقم ايداع  11065وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
توريد وتركيب أعمال الديكور بكافة أنواعها والدعاية والعلن والمقاولت العامة والتوريدات العمومية .
 - 169شركة المتكاملة للخدمات الرقمية ( ش .ذ.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  118642قيدت فى
 2018-03-13برقم ايداع  12390وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
ليصبح  ( :اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال
انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات و انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها و التدريب عليها-
انتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت و صورة و بيانات -ادخال البيانات على الحاسابات
وبالوسائل اللكترونية  -اعمال التوصيف و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -انتاج وتطوير النظم
المدمجة و تشغيلها و التدريب عليها  -اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -اقامة و تشغيل و
صيانة شبكات نقل الصوت و الصورة و البيانات و تقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من
الجهات المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات
المعنية وفقا للقوانين المعمول بها  -انشاء و ادارة المناطق التكنولوجية و الحضانات العلمية  -انشاء وادارة مراكز
التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -انشاء وادارة مراكز الستشارات و الدراسات
المتخصصة في مجالت المعلومات و التصالت و تطويرها  -اعداد برامج الرعاية الصحية  -انشاء و ادارة
مراكز خدمة العملء ) مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات 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 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
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 - 170اكسبورت بارتنرز لستشارات التجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  119770قيدت فى
 2018-04-08برقم ايداع  16581وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :
تقديم الستشارات وعلي الخص في مجال التجاره العامه فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات
المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه
الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في ماده  27من قانون سوق رأس المال ولئحته
التنفيذيه  /اداره المشروعات عدا الداره الفندقيه مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنه  2012بشأن شركات
الداره الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  /التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 /التوريدات العموميه  /اقامه و تشغيل واداره مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه  /التصدير والتوكيلت
التجاريه تلتزم الشركه بأحكام رقم  120لسنه  1982فى تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه أي
حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل
يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار
التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه
 - 171كيم بيلد  Chem Buildشركة سبق قيدها برقم  124176قيدت فى  2018-08-14برقم ايداع
 34967وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :المقاولت العامة  ,توريد كافة
مواد البناء و مستلزماتها  ,الستيراد و التوكيلت التجارية ( تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لعام  1982و
القانون رقم  121لعام  1982في شان سجل المستوردين ) مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات
السارية و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .
- 172
نيلوفر للتجارة وتوزيع العطور  Niluferشركة سبق قيدها برقم  144950قيدت فى  2020-01-08برقم
ايداع  879وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجاره العامه والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة وتوزيع العطور  /تصنيع العطور لدي الغير  /التصدير وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 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 وذالك
طبقا لحكام القانون
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 - 173أ .ب .م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم  146467قيدت فى
إضافة التعاقد
 2002-04-10برقم ايداع  3807وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح .1
إضافة التعاقد المبرم مع
المبرم مع البنك الهلي المتحد المؤرخ  25/06/2020وموضوعه تقديم خدمات.2 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك الهلي
البنك الهلي المتحد المؤرخ  13/07/2020وموضوعه تقديم خدمات.3 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ابتك مصر ش.ذ.م.م
المتحد المؤرخ  13/07/2020وموضوعه تقديم خدمات.4 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ابتك مصر ش.ذ.م.م
المؤرخ  15/11/2020وموضوعه تقديم خدمات.5 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك
المؤرخ  22/09/2020وموضوعه تقديم خدمات.6 .
إضافة التعاقد المبرم مع
والمدفوعات اللكترونية ش.م.م المؤرخ  27/01/2021وموضوعه تقديم خدمات.7 .
شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش.م.م المؤرخ  21/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.
 .8إضافة التعاقد المبرم مع شركة تكنولوجيا المعلومات سيتك المؤرخ  25/11/2020وموضوعه تقديم اذن
التغيير للشركة .9 .إضافة التعاقد المبرم مع شركة تكنولوجيا المعلومات سيتك المؤرخ  30/08/2020وموضوعه
إضافة التعاقد المبرم مع شركة تكنولوجيا المعلومات سيتك المؤرخ 30/08/2020
اذن التغيير للشركة.10 .
إضافة التعاقد المبرم مع بنك الشركة المصرفية المتحدة المؤرخ
وموضوعه اذن التغيير للشركة.11 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مصر للطيران للسياحة والسواق
 31/12/2020وموضوعه تقديم خدمات.12 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مصر
الحرة المؤرخ  09/06/2021وموضوعه اذن التغيير للشركة.13 .
إضافة التعاقد المبرم مع
للطيران للسياحة والسواق الحرة المؤرخ 03/02/2021وموضوعه تقديم خدمات.14 .
شركة النظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء الصطناعي المؤرخ  14/12/2020وموضوعه تقديم خدمات.15 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة النظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء الصطناعي المؤرخ 14/12/2020
إضافة التعاقد المبرم مع البنك التجاري الدولي  CIBالمؤرخ 29/09/2020
وموضوعه تقديم خدمات.16 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة الكان للتصالت المؤرخ 29/07/2021
وموضوعه تقديم خدمات.17 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة عجيبة للبترول ش.م.م مصرية (عجيبة) المؤرخ
وموضوعه تقديم خدمات.18 .
إضافة التعاقد المبرم مع شرك مانتراك للتوزيع ش.م.م المؤرخ
 11/05/2020وموضوعه تقديم خدمات.19 .
إضافة التعاقد المبرم مع المجوعة المصرية للتصنيع (دار
 30/08/2020وموضوعه تقديم خدمات.20 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ابكو المتحده
الهندسة) المؤرخ  04/06/2020وموضوعه تقديم خدمات.21 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة
للبلستك والكيماويات المؤرخ  17/08/2020وموضوعه تقديم خدمات.22 .
إضافة التعاقد
الزامل للمباني الحديدية مصر ش.م.م المؤرخ  30/04/02020وموضوعه تقديم خدمات.23 .
إضافة
المبرم مع شركة ايماك لتصنيع الكمبيوتر ش.م.م المؤرخ  02/03/2021وموضوعه تقديم خدمات.24 .
إضافة
التعاقد المبرم مع شركة بيكسلوجيك ميديا ايجيبت المؤرخ  16/09/2020وموضوعه تقديم خدمات.25 .
إضافة
التعاقد المبرم مع شركة السويس للتنمية الصناعية المؤرخ  06/09/2020وموضوعه تقديم خدمات.26 .
التعاقد المبرم مع شركة السماعلية للستثمار الزراعي والصناعي المؤرخ  22/09/2020وموضوعه تقديم
خدمات .27 .إضافة التعاقد المبرم مع شركة مصر إيطاليا للستثمار العقاري المؤرخ 31/03/2021
إضافة التعاقد المبرم مع بنك قناة السويس المؤرخ  25/06/2020وموضوعه
وموضوعه تقديم خدمات.28 .
تقديم خدمات .29 .إضافة التعاقد المبرم مع شركة دانون ايجيبت لللبان المؤرخ  09/07/2020وموضوعه تقديم
خدمات .30 .إضافة التعاقد المبرم مع المصرف المتحد المؤرخ  05/11/2020وموضوعه تقديم خدمات.31 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة المهر لتجارة واستيراد السيارات المؤرخ  30/12/2020وموضوعه تقديم
خدمات.
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 - 174السعودية لصناعة الخيوط شركة سبق قيدها برقم  150402قيدت فى  2020-06-30برقم ايداع
 19310وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /أقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع الحبال المجدوله والمضفره بكافة أنواعها وبجميع وكذا تصنيع الشرائط المنسوجه بكافة انواعها
والستك المطاطي بكافة انواعها وكذا خيوط البوليستر بجميع انواعها وأحجامها وجميع مستلزمات صناعة السجاد
الخفيف والمفارش وكذا صناعة السجاد والشرعه وكذا الدوات المنزليه وكذا ادوات التنظيف المنزليه وصناعة
الحزيه البلستيكيه والشريط البلستيك والدوات البلستيكيه والتصدير وتلتزم الشركه باقرار حسابات مستقله
ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدا .ذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه  .ويحوز للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 175آوامر للخدمات  Awamir servicesشركة سبق قيدها برقم  154912قيدت فى 2020-10-04
برقم ايداع  34612وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .تقديم خدمات
الصيانة والنظافة لماكينات الصراف اللي (  ) ATMتقديم خدمات نظافة عامة  .مقاولت عامة ومتخصصة .
توريدات عمومية .
 - 176الواحه اليكتريك للجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم  165289قيدت فى  2021-04-20برقم
ايداع  18873وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  - :تجارة الموبيليات
تجارة الجهزة الكهربائية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها اوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوزلها ان
تندمج فيها او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 177المعراج لصناعة الطوب السمنتي والطفلي شركة سبق قيدها برقم  168647قيدت فى 2021-07-08
برقم ايداع  31547وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .داخل قانون 72
لسنه  -1 . 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتي والطفلي  -2تجارة الجملة والتجزئة في المناطق
العمرانية الجديدة والمجتمعات النائية خارج قانون  72لسنه  .1 . 2017التوريدات العمومية .2المقاولت العامة
المتخصصة والمتكاملة
 - 178كولرز لستشارات الموارد البشرية  Collarsشركة سبق قيدها برقم  171853قيدت فى
 2021-09-06برقم ايداع  41253وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
تقديم الستشارات فى مجال الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والستشارات التسويقية ( فيما عدا ما يتعلق
بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  /إقامة وتشغيل وإدارة مراكز
لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  /تقديم خدمات رجال العمال ( فاكس – تصوير – تليفون – كتابة
كمبيوتر )  /إقامة وإدارة المعارض ( عدا السياحية ) والمؤتمرات بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض
على حده  /خدمات تعهيد ( / )Outsourcingالستشارات التأمينية والعمالية وإعداد الكوادر البشرية وتوريد
العمالة للشركات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 179ايجبشن بيزنس هاوس للستشارات المالية  Egyption Business Houseشركة سبق قيدها برقم
 173990قيدت فى  2021-10-14برقم ايداع  48340وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط
ليصبح  -تقديم الستشارات المالية والقتصادية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة
بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة
إعداد
في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون رأس المال ولئحته التنفيذية)- .
ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان
دراسات الجدوى للمشروعات- .
إعادة هيكلة الشركات من الناحية
شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها- .
تأهيل الشركات للحصول على
الدارية فقط - .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية- .
الستعلمات الميدانية عن العملء والتأكد من صحة بياناتهم (وذلك دون ممارسة اي عمل من
شهادة الجودة- .
اعمال البنوك واي عمل مصرفي)  -تحصيل الفواتير 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 شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارح  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طلقا لحكام القانون.
 - 180ريدكون سولر أنستالر للطاقة الشمسية  RCSIشركة سبق قيدها برقم  178738قيدت فى
 2021-12-29برقم ايداع  63978وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  - /انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء ال شمنتجة من محطات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية - .
اقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء على إختلف مصادرها وشبكات توزيعها  - .مقاولت انشاء
محطات الطاقة المتجددة بجميع أنواعها وخاصة الطاقة الشمسية  - .توريد وتركيب اجهزة ومستلزمات محطات
الطاقة الشمسية  .مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة  ,وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ,ويجوز
للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون
 - 181بيان لنشاء وادارة المنشات الفندقية والسياحية  BAYANشركة سبق قيدها برقم  183530قيدت فى
 2022-03-21برقم ايداع  17697وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
أقامة وتشغيل الفنادق (الثابتة) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة أو
المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  .وأستكمال المنشأت الخاصة بها
والتوسع فيها علي أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم
وأل يزيد أجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف أجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .
الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية  .أيجار وأستئجار الشقق والسويتات
والغرف والبنسيونات .
 - 182كى بى إس للتطوير العقارى
 KPS REAL ESTATE DEVELOPMENTشركة سبق قيدها برقم  185857قيدت فى
 2022-04-19برقم ايداع  24822وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
السثمار والتطوير العقارى  .استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و
استزراع الراض المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع  .وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الرى بطريق الغمر .التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا  -التوريدات العمومية  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تشترك بأى 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 184نيو ايجيبت للمحتوى الرقمى شركة سبق قيدها برقم  186140قيدت فى  2022-04-27برقم ايداع
 26302وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح * /انشطة من داخل
ق  72لسنة  2017التصالت وخدمات النترنت صناعة تكنولوجيا المعلومات تصميم وانتاج البرامج
والمحتوى اللكترونى انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثيين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات انشاء
وادارة مراكز التدريب لعداد الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها
*انشطة من خارج ق 72لسنة  2017التجارة اللكترونية عبر النترنت تقديم خدمات رجال اعمال واقامه
وتشغيل مراكز التصالت كول سنتر تسويق الكتروني عبر النترنت لشركات الطيران والسفروالسياحة تقديم
خدمات تسويقيه وترويجية لشركات الطيران والسفروالسياحة التسويق اللكتروني للفنادق وشركات النقل السياحى
والقرى السياحة  .الستيراد والتصدير والتوريدات العمومية .مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 185جرو للنشاء والتعمير
 Grow Constructionشركة سبق قيدها برقم  186734قيدت فى  2022-05-17برقم ايداع 29285
وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة  -التوريدات العمومية – التجارة العامة
والتوزيع في ما هو مسموح به قانونا -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع
– استزراع الراضي المستصلحة (ويشترط في كل الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزرع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الرى بطريق الغمر)-شراء وبيع وتاجير وامتلك
الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعداداها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها
واقامة المبانى والوحدات السكنية والوحدات التجارية والدارية لتميكها -اقامة وتنظيم المعارض (فيما عدا السياحية
)والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -ادارة المشروعات –
تقديم الستشارات ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة لشركات
العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية)وذلك
دون الخلل باحكام القوانين واللوائح ولقرارات 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 في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 186انترناشيونال للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  8351قيدت فى  2002-03-25برقم ايداع
 1444وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :القيام بكافة أعمال الستيراد و
التصدير و الوكالت التجارية و إستيراد مستحضرات التجميل و مستلزمات الصيدليات و إستيراد الدوية و
المطهرات و المستلزمات الطبية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط
إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بإى وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بإعمالها او التي قد تعاونها علي 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
لئحتة التنفيذية .
 - 197الفراعنه للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  145457قيدت فى  2020-01-16برقم ايداع
 2348وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /اقامة و تشغيل
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس .وذلك دون الخلل باحكام
مصنع لتعبئة و تغليف المواد الغذائية -
القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .و يجوز
للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى
شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .
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 - 187ار  -اتش اي  -للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  12985قيدت فى  2005-03-24برقم
ايداع  2611وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركةالستيراد والتصدير
والتوكيلت التجارية والتجارة العامة بجميع أنواعها/.إقامة وتشيغبل مصنع لتصنيع التى  :تصنيع مهمات كهربائية
وكشافات مختلفة/.تصنيع مجاري صاج للكابلت الكهربائية (دكت)/.تصنيع كبائن أكشاك كهرباء/.تصنيع خليا
جهد متوسط/ .تصنيع لوحات عمومية ضغط متوسط/ .تصنيع لوحات توزيع فرعية/ .تصنيع لوحات توزيع
كهربائية ضغط منخفض/ .تصنيع لوحات ربط حلقية جهد متوسط/ .تصنيع حوامل سللم كابلت (شدادات
كابلت)/ .تصنيع لوحات كهربائية جهد منخفض وجهد متوسط حتى  22ك .ف/ .تصنيع مجاري الكابلت من
الصاج/ .تصنيع  Bus Ductمن الصاج ويحتوي على موصلت نحاس أو ألمونيوم/ .تصنيع أبراج هيكلية من
زوايا حديد حتى  22ك .ف/ .تصنيع أكشاك محولت حتى  22ك .ف ( 22 1500ك .ف أ)/ .تصنيع لوحات
ومفاتيح للنارة حتى  1000فولت .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج
كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 188الدولية للصناعات الزجاجية ( صلح الدين محمد حسن السجاعى وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم
 26062قيدت فى  2007-07-29برقم ايداع  14642وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
اضافة التوكيلت التجارية للنشاط الرئيسى للشركه ليصبح النشاط  :اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وزخرفة الدوات
المنزلية الزجاجية وطلء المعادن والستيراد والتوكيلت التجارية .تلوين وزخرفة وحفر الزجاج والكريستال
تلوين وطباعة وزخرفة ادوات مائدة من الركوبال (كوب طبق – مج – سلطانية  ......وغيرها )تلوين وطباعة
وزخرفة ادوات مائدة من البورسلين (طبق – سلطانية كوب .....وغيرها ) وعلي الشركة الحصول علي كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها و علي الخص موافقة التنمية الصناعية  .وعلي الشركة افراد حسابات مستقلة
ومركز مالي لكل نشاط علي حدا
 - 189قنا لصناعه الورق شركة سبق قيدها برقم  32005قيدت فى  1997-10-26برقم ايداع  5723وفى
تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إنتاج لب الورق (عجينة الورق) والورق
بجميع أنواعه وأشكاله من مادة الباجاس إحدي مخلفات صناعة السكر  /تقطيع وتجهيز وإعداد الورق بكافة أنواعه
ومقاساته  /التجار في الورق بكافة أنواعه وأشكاله ومقاساته وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها كما تلتزم الشركة بإقرار حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط
 - 190ليندا جي ام بي اتش شركة سبق قيدها برقم  41563قيدت فى  2009-10-13برقم ايداع 20571
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح أضافة التعاقد المبرم بين الفرع وشركة النصر للكيماويات
الوسيطة عقد رقم  NSPO/NCIC/LINDE/316/2020بخصوص محطة فصل مكونات الهواء لكى يتم
تنفيذها بمقر شركة النصر للكيماويات الوسيطة بقدرة إنتاج  100طن مترى غازات صناعية فى اليوم – المنطقة
الصناعية –أبو رواش – الجيزة – مصر .
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 - 191شركة جيمز تو ايجيبت  Games 2 Egyptشركة سبق قيدها برقم  90413قيدت فى
 2016-02-04برقم ايداع  3831وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح  -1عرض وبيع
وتداول برمجيات الحاسب اللى والعاب الفيديو جيمز بمختلف انواعها وتطبيقاتها -2استيراد وبيع وتوريد جميع
اجهزة ومستلزمات واكسسوارات الفيديو جيم والحاسب اللى والعاب الفيديو جيم والحاسب اللى واللعاب الرقمية
التجارة اللكترونية - 4 .
(الديجيتال ) وجميع ملحقاتها ومستلزماتها والصيانة الثابتة والمتنقلة لما سبق - 3
بيع وعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية محملة على أقراص مدمجة 6 .
التوكيلت التجارية - 5 .
تصوير فيديو - 7 .انتاج وتوزيع وتصوير وتحويل ( مونتاج ) سينمائى و تلفزيونى وتسجيل صوتى - 8انشاء وادارة مراكز الصيانة الثابتة والمتنقلة لما سبق .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982
والقانون رقم  121لسنة  1982وتعديلته فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشىء
تعديل الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ,ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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 لحكام
القانون
 - 227سيلفى  SELFIEشركة سبق قيدها برقم  157531قيدت فى  2020-11-29برقم ايداع 44531
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزة وبيع وتجارة ملبس جاهزه.
 - 192اللتزام للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم  94141قيدت فى  2016-06-01برقم ايداع
 17720وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /المقاولت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  -تجارة مواد البناء والبلط والطوب  -الستيراد والتصدير مع مراعاه ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008تلتزم
الشركه بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين ولينشئ تأسيس الشركه أى حق فى
مزاوله غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل
بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مرعاه 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 شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية.
 Decathlon Egyptشركة سبق قيدها برقم  95510قيدت فى
 - 193ديكاثلون ايجيبت
 2016-07-26برقم ايداع  22944وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  .التجارة فى ادوات الصيد والرياضة  .تاجير معدات والوات
الرياضية وادوات الصيد  .اقامة وادارة وتشغيل مطاعم الوجبات السريعة والمشروبات فيما عدا الكحولية  .التجارة
فى مستلزمات وادوات السباحة والغطس والنظارات المعظمة والسنوركلينج  .تسويق وتوزيع وتجارة المكملت
الغذائية  .بيع المخلفات  .تقديم خدمات الصيانه المتنقله  .صيانة الدوات الرياضية  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 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 التنفيذيه
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 - 194بيتل وير  BEETLE WAREشركة سبق قيدها برقم  110108قيدت فى  2017-09-28برقم ايداع
 35731وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اعمال التوصيف و التحليل و
التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها  .اعمال انتاج و تطوير البرامج و التطبيقات و
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها  .انتاج المحتوى اللكترونى بصوره
المختلفة من مصوت وصورة و بيانات  .ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية  .اعمال التوصيف
والتصميم لنظم الحسابات مختلف انواعها  .انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  .اعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل و تداول البيانات  .انشاء و ادارة المناطق التكنولوجية و الحضانات العلمية .
انشاء و ادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .انشاء وادارة مراكز
الستشارات و الدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت و تطويرها  .التسويق اللكترونى .
التصدير .
 - 195لفيستا سيتي لدارة الصول العقارية شركة سبق قيدها برقم  128102قيدت فى  2018-11-27برقم
ايداع  50575وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح /إدارة
الصول العقارية  .إدارة المشروعات  .مزاولة أعمال إدارة وتشغيل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية .مزاولة
أعمال إدارة وتشغيل وإنتاج وتوزيع مياه الشرب و المياه العكرة .مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنه
 2012بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها  .مع مراعاة القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئة السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 196لو باكر أطلس للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم  140262قيدت فى  2019-09-29برقم ايداع
 40548وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة /الشحن البرى و البحرى و
الجوى للبضائع  -التخليص الجمركي  -اقامة و تشغيل مخازن البضائع ( عدا مخازن الكيماويات و المواد الخطرة
) -التصدير  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -تعبئة و تغليف منتجات غذائية و
منظفات لدي الغير  -اقامة و تشغيل مصنع لتعبئة و تغليف منتجات غذائية و منظفات
 - 199سبيد سوليوشن للخدمات البترولية Speed Solution Oil Services Company SSOS Co
شركة سبق قيدها برقم  148944قيدت فى  2020-05-04برقم ايداع  13994وفى تاريخ
تقديم الستشارات في مجال خدمات البترول (فيما عدا الستشارات
 2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح
القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ وكذ الستشارات المالية
عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق المال ولئحتة التنفيذية تأجير و استئجار اللت و المعدات البترولية و مستلزماتها وقطع غيارها و جميع
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر و الستكشاف و تشمل  :حفر أبار المياه و
الجهزة المستخدمه
البار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر و الصيانة  .معالجة السطح
من الترسبيات  .الخدمات المتعلقة بأنزال مواسير التغليف و أنابيب النتاج  .الخدمات المتعلقة بأستكشاف
البترولي  .التوريدات العمومية اعمال المقاولت العمومية اعمال اللحمات و البراده  .اعمال التوريدات
العمومية توريد العماله بالداخل خدمات نقل المواد البترولية و مستلزمات الحفر و المخلفات اعمال المحاجر و
الطرق التوكيلت التجارية وكالت التوزيع وكالت العموله التصدير الخدمات التسويقية وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .
ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 .
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 - 200ايجي ابرا سيف  Egy Abra Siveشركة سبق قيدها برقم  156733قيدت فى  2020-11-08برقم
ايداع  40793وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه اقامه و تشغيل مصنع
تصنيع مواد و احجار جلي و تلميع الرضيات و السطه بجميع انواعها و جلي و تلميع و تقطيع الرخام و
الجرانيت و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسه هذه النشطه و يجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غراضها في مصر او في الخارج كما يجوز ان تندمج فيها او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
 - 201همت فوزي علي وشريكها وسمتها التجارية ايفورا  IVORAشركة سبق قيدها برقم  157099قيدت
فى  2020-11-22برقم ايداع  43200وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
 :اقامة وتشغيل مصنع  :لتصنيع وتجميع وانتاج اللمبات الليد قدرات مختلفة  /لتصنيع وتجميع وانتاج كشافات الليد
للشوارع والحدائق والمصانع  /لتصنيع وتجميع وانتاج كشافات اضاءة داخلية والواجهات وكشافات الضاءة بالطاقة
الشمسية  /لتصنيع وتجميع وانتاج كشافات الليد بجميع انواعها والكشافات الديكاستر اللومنيوم والكشافات
الفلورسنت  /لتصنيع وتجميع وانتاج السبوتات والكشافات ضد النفجار وتصنيع وتجميع النجف وانتاج الباليك
واللمباديرات والمعلقات وحقن البلستيك وتصنيع وتجميع عدادات الكهرباء  /المقاولت العمومية مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 202المروج للصناعات الكيميائيه والبلستيكيه شركة سبق قيدها برقم  165706قيدت فى 2021-05-05
برقم ايداع  20526وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو  :اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف جميع انواع المنظفات والمزيلت والمطهرات والعطور ومستحضرات
التجميل والصابون الزيوت وكريمات الشعر والبشره والشامبوهات والمكملت الغذائيه بكافه انواعهم وجميع أنواع
الغراء والغراء البيض وجميع المنتجات البلستيكيه والورقيه من عبوات بلستيكيه وورقيه واغطيتهم والوانى
والكياس والمفارش  .تجارة وتوزيع وتصدير كل ماسبق اقامه وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة اسمدة مركبه npk
بودره وسائله وتجاره السمده الزراعيه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,بشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطه  .ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها أو 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 .
 - 203ماستر للخرسانة الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  171206قيدت فى  2021-08-25برقم ايداع
 39206وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو * إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الخرسانة الجاهزة * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا * تجارة الخرسانة الجاهزة *
تجارة وتأجير المعدات واللت * المقاولت العامة * مقاولت اعمال التشطيبات والديكور * الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة
 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ؛ ولينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  .و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تشترك بأى 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
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 - 204تعديل اسم الشركه  /راينو فارما للدويه والمكملت الغذائيه (شركه ذات مسئوليه محدوده ) REINO
 PHARMAشركة سبق قيدها برقم  171598قيدت فى  2021-08-31برقم ايداع  40398وفى تاريخ
 2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه هو تجاره و توزيع مستحضرات التجميل و
الغذيه الخاصه و كافه الدويه و المكملت الغذاءيه و المواد الغذائية و المستلزمات الطبيه و المستحضرات الطبيه
و العشاب الطبيه و العطور والمصال و اللقاحات البشرية و البيطرية و منتجات العنايه بالبشره و الشعر و
الصابون و معجون السنان و الشامبو و زيوت الشعر المختلفه و صبغات الشعر الكريمات و المناديل المناديل
المعطره والمبلله بكافه انواعها و الفوارات و مستلزمات المزارع و اضافات العلف و المبيدات و المستحضرات
البيطريه و تسجيل كل ما سبق لدي الجهات المختصه التصنيع لدي الغير و التوريدات العموميه وذلك دون
الخلل بحكام القوانين وراللواءح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه النشطه
ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي
تعاونها علي غرضها في مصر او في الخارج  .كما يجوز ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون
 - 205زونا لمستلزمات الحلواني شركة سبق قيدها برقم  180777قيدت فى  2022-02-06برقم ايداع
 6734وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .تجاره وبيع مستلزمات الحلواني
 .التصدير  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسه هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهه بأعمالها 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 .
 - 206موبي دك للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم  184628قيدت فى  2022-04-11برقم ايداع
 22352وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .إدارة وتملك وتشغيل وتأجير
المطاعم السياحية بكافه انواعها  .وذلك دون الخلل باحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطه  .ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 207جولدن أيه للهندسة والنشاءات  Golden A for Engineering And Constructionشركة سبق
قيدها برقم  189167قيدت فى  2020-09-28برقم ايداع  4469وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة هو  . :المقاولت العامة  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
والتوريدات العمومية  .أعمال التصميمات الهندسية  .التصدير فيما هو مسموح به قانونا  .وذلك دون الخلل
باحكام القوانين والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لفها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون.
 - 208شركه المجموعه للتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم  529قيدت فى  1996-03-03برقم ايداع
 95وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركة هو العمل فى كافة مجالت
الستثمار العقاري والتشييد واستصلح الراضي شاملة السكان وتخطيط المدن والمشروعات العمرانية وإقامة
القرى السياحة وتقسيم الراضي وتجهيزها والتصرف فيها وبناء وتمليك وتأجير واستغلل الوحدات والمجمعات
السكنية والدارية والقيام بكافة أنواع المقاولت والشراف الفني والهندسي على العمال والمشروعات والخدمات
اللزمة لها سواء لحسابها أو لحساب الغير والقيام بكافة الصناعات ذات الصلة بالنشاط العقاري ولها حق الستيراد
في حدود غرض الشركة مع مراعاة أحكام القانون رقم  143لسنة  1981و 65لسنة  1988و 95لسنة 1992
ولئحته التنفيذية ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن
تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 209المركز الدولى للتاحة الحيوية والبحوث الصيدلية والكلينيكية  -اسبر ش م م شركة سبق قيدها برقم
 37743قيدت فى  2009-03-19برقم ايداع  5694وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة انتاج وتصنيع وتسجيل وتوزيع الدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
والمكملت الغذائية والتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير وكل ما يتعلق بهذه النشطة والقيام باعمال الوساطة في
تسجيل الدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية .إعداد واجراء الدراسات والبحاث في المجالت الصيدلية
والكلينيكية والصناعية المكملة لصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وكذلك في مجالت تطوير الدوية
والمستلزمات الطبية تقديم الستشارات في المجالت الصيدلية والكلينيكية والصناعية والمستلزمات الطبية.مع
مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارت واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 210سامح محمد ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  41070قيدت فى  2009-09-10برقم ايداع
 18877وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تقديم الخدمات البترولية المساندة
لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك  .صيانة آبار البترول وتنشيطها  .صيانة معدات الحفر والمضخات
البترولية  .حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول  .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر
والصيانة  .معالجه السطح من الترسيبات  .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  .الخدمات
المتعلقة بالستكشاف البترولي  .أقامه وتشغيل الفنادق (الثابتة) والقرى السياحية بمستوي ل يقل عن ثلث نجوم
والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضيه وتجاريه وثقافيه وملعب جولف وال يزيد إجمالي
مساحه الوحدات المباعة منها عن عدد نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  .إنشاء
الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها  .التوكيلت التجارية والتجارة العامة والمقاولت
العمومية والتكميلية والمتخصصة وأعمال الحفر والردم والديكورات والتشطيبات.
 - 211النصر للمعدات والخدمات والستشارات الهندسية ش م م شركة سبق قيدها برقم  49885قيدت فى
 2011-01-03برقم ايداع  136وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة
هو ليصبح  /تمهيد وتقسيم اراضي البناء وبناء المباني والمنشأت السكنية والدارية والتجارية والفندقية بغرض
بيعها أو تأجيرها  .المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة والشراف علي تنفيذ المشروعات  .الستيراد
والتصدير  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية  .ونقل وبيع وتأجير المعدات
للشركة وللغير  ,تأجير السيارات للشركة وللغير .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم
 121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  .كل ما سبق مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
 .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 212أشرف المحمدي محمد أبوشامه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  66586قيدت فى  2013-05-28برقم
ايداع  12035وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مجزر
الي لذبح وتجهيز الدواجن والطيور بكافة انواعها  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسحوق البروتيني مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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 - 213تعديل السم التجارى ليصبح  /انسايت للستشارات البحثية وخدمات التنمية ISNIGHT
( CONSULTINGش.ذ.م.م) شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم  75351قيدت فى
 2014-07-21برقم ايداع  17573وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  /تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والدرسات المتعلقة بالتقيم 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) -اقامه وتشغيل ماكز لتنمية وتديب
واعداد الموارد البشية -انشاء وادارة مرااكز تدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -انشاء
وادارة مراكز للستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها -اقامة وتنظيم
المؤتمرات والندوات وورش العمل -اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات الكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -انتاج المحتوي الكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة
البيانات -ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الكترونية -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول
البيانات -اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة
وخدمات النترنت بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وفقا لقوانين المعمول بها -اعداد ابحاث علمية
تدريب وتوجيه مهني -متابعة وتقيم ادارة مشروعات تنموية -مع مر اعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتالسارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة ذلك النشاط -و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمالنا شبيه باعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او الخارج كما يجوز  :ان تنمدج في الهيئات السالفة او تشترها او تلحقها بيها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .
 - 214ام  .اس  .ان للتنمية العقارية ( M.S.Nش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  79840قيدت فى
 2015-02-01برقم ايداع  2642وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :
الستثمار العقارى وشراء وتقسيم وبيع الراضى والبناء عليها وبيع وحداتها  /التسويق العقارى  /إقامة وتشغيل
وإدارة المدارس ( فيما ليتعدى مرحلة التعليم الثانوى ) إقامة وتشغيل القرى السياحية و الفنادق ( الثابتة ) و
الموتيلت و الشقق والجنحة الفندقية و النشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية و ترفيهية ورياضية
وتجارية و ثقافية  .الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية  .إقامة
وتشغيل وإدارة المطاعم ( الثابتة ) .مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومع مراعاة
قرار رئيس جمهورية رئيس مصر العربية رقم  356لسنة  2008و لينشىء تأسيس الشركة اى حق في مزاولة
غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 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 تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
 - 221درامز للمقاولت العامة و التوريدات شركة سبق قيدها برقم  126231قيدت فى  2018-10-15برقم
ايداع  43123وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  . 1 .المقاولت العامة
والمتخصصة والمتكاملة  . 2 .التوريدات العمومية  . 3.إدارة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او رياضية او تجارية او
ثقافية .4 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية والثاث الفندقى  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ويشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون
لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تتدمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 215الصقر المصرى للتوكيلت التجارية للسيارات شركة سبق قيدها برقم  95495قيدت فى
 2016-07-26برقم ايداع  22894وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :ـ
التوكيلت التجارية للسيارات ـ خدمة النقاذ السريع للسيارات على الطريق وسحب السيارات ونقلها لماكن
الصلح وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها ـ التوريدات العمومية ـ الستيراد والتصدير ـ النقل البرى للبضائع
والثاث ـ تجارة وتوزيع وتوريد كماليات وقطع غيار واكسسوارات السيارات من اطارات وبطاريات وزيوت ـ
تقديم الستشارات التسويقية والتجارية عن طريق الهاتف للمسافرين خارج البلد والجانب حال تواجدهم داخل
مصر ـ تقديم الستشارات لحاملى البطاقات الئتمانية ـ اقامة وادارة وتشغيل مراكز لتنمية الموارد البشرية ـ تدريب
وتنمية المهارات الوظيفية ـ ادارة صناديق الرعاية الصحية وتطبيق نظم الكترونية للتحكم فى النفقات والمصروفات
الدارية الخاصة بالرعاية الصحية والتدقيق والتحكم فى النفقات مقابل المستندات الخاصة بالصرف لمنع الهدار
والحفاظ على اموال الصناديق والشركات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتقديم الخدمات الستشارية فى مجال ادارة
الصناديق الصحيه وادارة مشروعات الرعاية الصحية والطبية وليشمل ماسبق تقديم اية خدمات طبية او علجية
وكذلك الوساطة فى التامين ـ تنظيم المعارض وتوزيع كروت الخصومات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل
معرض على حده ـ الدعاية والعلن بكافة الوسائل المرئية او المسموعة او المقرؤة ـ توريد وتركيب زجاج
السيارات ـ بيع الجهزة والسلع المعمرة والسيارات وتقديم خدمات مابعد البيع وعمل الصيانة المتنقله لها ـ اعداد
دراسات الجدوى للمشروعات ـ القيام باعمال الوساطة التجارية ـ تاجير السيارات ( فيماعدا النقل السياحى ) كل
ماسبق فيماعدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة فى
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية وتلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق فى مزاولة غرضها ال بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضاها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج
فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ول ئحته التنفيذية
 - 216اجروجين انترناشيونال للتجارة ( Agro Gene Internationalش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 96454قيدت فى  2016-08-23برقم ايداع  26275وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  :التجار فى السمدة والمخصبات الزراعية والبذور والتقاوى والمعدات الزراعية وشبكات الرى
والمبيدات المنزلية ومبيدات الصحة العامة والكيماويات والمنظفات والمطهرات والزيوت المعدنية والشحوم  .اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمطهرات والزيوت المعدنية والشحوم  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المبيدات
الزراعية والسمدة  .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 307برفكت للصناعات الهندسية و المعدنية شركة سبق قيدها برقم  159990قيدت فى  2021-01-10برقم
ايداع  1214وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  :انشطه من داخل قانون
 72لسنه  : 2017اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللوميتال والوجهات وشيش الحصيره وجميع التشكيلت
والصناعات المعدنيه والهندسيه  /تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده ـ انشطه
من خارج قانون  72لسنه  : 2017مقاولت عامه  /التوريدات العموميه  /الستيراد مع اللتزام بافراد حسابات
مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار ودون الخلل باحكام القوانين  -تلتزم الشركه باحكام
القانةن رقم  120لسنه  .. 1982الخ
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 - 217رؤية المستقبل للستشارات الهندسية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101270قيدت فى
 2017-01-19برقم ايداع  2551وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :
اداره المشروعات عدا الداره الفندقيه 1 :ـ اعداد التصميمات الهندسيه 2ـ الشراف علي تنفيذ المشروعات 3ـ تقديم
الستشارات الهندسيه (فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات
والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشاغرات الماليه عن الوراق الماليه
لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون سوق رأس المال
ولئحته التنفيذيه 4ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه 5ـ اداره وتشغيل وصيانه الخدمات والمرافق
الهندسيه 6ـ المقاولت العموميه 7ـ التوريدات العموميه بكافه أنواعها 8ـ تصميم وانشاء وتطوير مراكز البيانات
ومراكز الكول سنتر 9ـ صيانه وتوريد شبكات الكمبيوتر والنترنت وكاميرات المراقبه والسنترالت 10ـ توريد
وتركيب النظمه المنيه والبوابات الليكترونيه 11ـ تجهيز واعداد المستشفيات بما تشمل الثاث الطبيي والغير
طبي والمعدات الطبيه 12ـ اعداد وتمصيم برامج الحاسب اللي تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
 1982والقانون رقم  121لسنه  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ولينشئ تأسيس
الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات
المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئاتع السالفه او تشتريها او تلحقها بها ولذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذيه
 - 218كي إم جي لدارة المشروعات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102893قيدت فى 2017-03-02
برقم ايداع  7992وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  )1 :التجارة العامة
لكل ما هو مصرح بتجارة فى جمهورية مصر العربية  )2 .التوريدات العمومية  )3 .التصدير  )4 .التوكيلت
التجارية  )5 .تجارة المواد الغذائية  )6 .التعبئة و تغليف لجميع المواد الغذائية و الزراعية لدى الغير )7 .
المقاولت العامة  .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها
أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحتة التنفيذية .
 - 219حالول للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  112803قيدت فى  2017-11-15برقم ايداع 44588
وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  – 1 :المقاولت العامة و المتخصصة و
المتكاملة  – 2 .تملك و اقامه و اداره و تشغيل المراكز التجارية و الترفيهية و الدارية  – 3 .القيام بتأجير و
استئجار الوحدات و المحلت التجارية  _4 .الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادى القديم .
 - 220سانيبيور للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم  120451قيدت فى  2018-04-29برقم ايداع
 19438وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتجميع وتنكيل الخلطات والحنفيات والوصلت الصحية وإكسسواراتها والدوات الصحية من المعادن والبلستيك
 .تجميع وتصنيع كبائن الحمامات  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية .
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم لسنة
 1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .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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 - 222المصرية السعودية للمنتجات الورقية  Tissueشركة سبق قيدها برقم  130518قيدت فى
 2019-01-27برقم ايداع  3742وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح • /انشطة قانون - :72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المنتجات الورقية وتصنيع خام مناديل
( جامبو روول ) - .تجارة الجملة والتجزئة  • .انشطة خارج قانون  - :72الستيراد والتصدير  .تلتزم الشركة
باحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن تسجيل المستوردين ,ول ينشئ تاسيس الشركة أى حق فى مزاولة
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض- .تسويق المنتجات الورقية  - .اعادة هيكلة الشركات  .مع افراد حسابات ماليه
ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او 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.
 - 223كرتونة لتكنولوجيا المعلومات (ش.م.م ).شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصري .شركة سبق
قيدها برقم  150529قيدت فى  2020-07-05برقم ايداع  19697وفى تاريخ  2022-06-15تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحسابات
إدخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية •
بمختلف أنواعها .التسويق اللكتروني عبر النترنت• .الدعاية والعلن• .إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل
الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ,ويشمل
ذلك شبكات الهاتف المحمول • .تقديم كافة الستشارات (فيما عادا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ( )27من قانون سوق رأس المال ولئحته
التنفيذية) بما في ذلك الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها• .إدارة
وتشغيل المواقع اللكترونية على شبكة المعلومات الدولية (النترنت) .اعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها• .تقديم حلول وخدمات السداد اللكتروني للفواتير وجميع
المدفوعات النقدية ,ومدونات رمز الستجابة السريعة (( QR CODEتقديم خدمات الدفع والتحصيل
اللكتروني من خلل تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف أو تطبيقات إلكترونية .بيع وشراء كافة
المنتجات من خلل المنصات اللكترونية أو بأي شكل أخر .وكيل بالعمولة .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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 228بينك اند بلو فاشون  Pink and Blue Fashionشركة سبق قيدها برقم  158853قيدت فى
 2020-12-17برقم ايداع  48355وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركه ليصبح  - /اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز الملبس الجاهزة  -التصدير  -مع أفراد حسابات
مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 229الوثاق للمقاولت العمومية والتوريدات والعمال الهندسية شركة سبق قيدها برقم  160759قيدت فى
 2021-01-25برقم ايداع  3789وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
المقاولت العامه والتوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز الشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها 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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 - 224تى تى سى للمنتجات الغذائية TTCشركة سبق قيدها برقم  153744قيدت فى  2020-09-10برقم
ايداع  30668وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو  :انشطه داخل قانون
الستثمار رقم  72لسنة  • . 2017أقامة و تشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتبريد كافة انواع المواد الغذائيه السائله
و خاصه الخل و زيت الزيتون و الزيوت بانواعها النباتية و الطبيه و العطرية و الحيوانيه و المسلى و الصلصات
و الكاتشاب و المايونيز و الصوص و منكهات الطعام و العسل بانواعه المختلفه و الدبس و اللبان و العصائر
ومركزات ومسحوق العصائر و المشروبات الطبيعيه (عدا الكحوليه) من اصناف العشاب الطبيه و العطريه مثل
اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و
الكركديه  • .اقامة وتشغيل مصنع خلط وتعبئة مسحوق العصائر •
تبريد كافة انواع المواد الغذائيه الصلبه و تشمل منتجات اللبان بانواعها و البيض و المربات و الخلطات و بودرة
و مساحيق اصناف التوابل و البهارات و اصناف النباتات و العشاب الطبيه و العطرية مثل الجنزبيل و ايضا
المخللت بانواعها و الذره الحلوه و المشروم و ايضا المكسرات المجففه و البلح و ايضا اصناف البقوليات و تعبئة
اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة و تغليف اصناف الخضراوات و
المواد الغذائيه الساسيه بكافة انواعها • .
اقامة وتشغيل لتصنيع المخبوزات و الحلوى
الحاصلت البستانيه الطارزجه و المبرده و المجمده و المجففه •
اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و وتبريد وتجميد وتعبئة و تغليف مصنعات اللحوم
الخفيفه و الموسمية و تعبئتها •
اقامة و تشغيل
الحيوانيه و الداجنة و التسماك المعلبه خاصه اسماك التونه و السردين والمدخنه ومنتجاتها • .
استصلح و
مصنع لتصنيع و تجهيز و تجميد اللحوم الحمراء و البيضاء و السماك المستورده و المحليه • .
تجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابلة للستزراع  ,و استزراع الراضى المستصلحة و يشترط فى
هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح و الستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة
فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج
 2007و قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنة • 2008
تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم• .
تجارة الجملة و التجزئة فى المناطق النائيه و
السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم • .
التصدير • ادارة و
المجتمعات العمرانيه الجديده  .انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة • 2017
تشغيل و ايجار المزراع و الحظائر مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.
ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون.
 - 225أجياد انترناشيونال ترانس للنقل الجماعي شركة سبق قيدها برقم  156010قيدت فى 2020-10-22
برقم ايداع  38322وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  :النقل البرى
الجماعى للركاب فيما عدا النقل السياجى  .النقل البرى والبحرى والشحن والتفريغ للبضاعه  .التخليص الجمركى .
التصدير والستيراد والتوكيلت التجاريه التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانوناالمقاولت العامه
التوريدات العموميه  .مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزرا رقم  350لسنه  2007ومراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مرعاه احكام القوانين والقرارت الساريه وبشرط استصدار
التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 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 الخارج
كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
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 - 226شركة المجمع المصري للجهزة الكهربائية واللكترونية شركة سبق قيدها برقم  156133قيدت فى
 2020-10-26برقم ايداع  38815وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
 .1تصنيع كافة العبوات البلستيك بالتشكيل الحرارى والماستر باتش  .2.تصنيع منتجات واوانى من رقائق
اللمونيوم  .3 .تصنيع كافة الجهزة الكهربائية وتجميعها وكذلك كولمان المياه  .4 .تصنيع شيت ( P.Sمختلفة
السمك)  .5 .تصنيع ألواح ( PPمختلف السمك)  .6 .تصنيع اجزاء بلستيك للجهزة الكهربائية  .وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمزاولة نشاطها  .تقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على
تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة اقامة
المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة فى هذا
الشأن .
 - 230سامى ايجيبت للتصنيع
 Sami Egypt For Industryشركة سبق قيدها برقم  164181قيدت فى  2021-03-29برقم ايداع
 15055وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /انشطة قانون
- -: 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع احواض المطبخ والستحمام سواء المصنوعة من الفولذ المقاوم للصدأ او
المصنوعه من الصلب الكربونى المطلى بالمينا والبانيوهات والدوات المنزلية والمسبوكات وجميع اجزاء
السيارات وتنكات البنزين وغيرها من المعادن كالصاج او الصاج الغير قابل للصدأ -تجاة الجملة والتجزئة للمنتجات
المعدنية  -تصنيع جميع الملبس الرياضية وجميع الحذية والرياضية وجميع الكرات الرياضية بجميع احجامها
وانواعها وكل ما يخص الرياضة انشطة خارج قانون  -:72الستيراد -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121
لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
 تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخللباحكام 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 اوالخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون
 - 231صول للتنمية والتطوير العمراني  SOULشركة سبق قيدها برقم  174771قيدت فى 2021-10-27
برقم ايداع  50703وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :انشطة داخل
قانون الستثمار  . 72/2017تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  .انشطة خارج قانون الستثمار  . 72/2017الستثمار العقاري .
التسويق العقاري  .مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  .وذلك دون
الخلل باحكام القانون واللوائح والقرارات السارية  .بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاون علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلتحق بها وذلك
طبقا لحكام القانون .
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 - 232فور إليمنتز سوليوشنز  4elements solutionsشركة سبق قيدها برقم  180009قيدت فى
 2022-01-20برقم ايداع  3839وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
 -:الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم 121
لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشيء تأسيس الشركة اي حق في
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح قانونا  -التوريدات العمومية-
إنشاء وتشغيل وتنفيذ وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة -تشغيل وتنفيذ وتطوير المشروعات الزراعية وربطها
بالتكنولوجيا الحديثة -إنشاء وتشغيل وتنفيذ وصيانة مشروعات إعادة التدوير -إعداد الدراسات والبحوث الفنية
اللزمة لتقييم وتنمية مشروعات الطاقة المتجددة  -تقديم الستشارات الفنية لمختلف مشروعات الطاقة المتجددة-
تدريب وتأهيل الكوادر اللزمة لدارة مشروعات الطاقة المتجددة 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 .
 - 233اللمانيه لخدمه السيارات شركة سبق قيدها برقم  309265قيدت فى  1997-11-12برقم ايداع
 22547وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح  /القيام بشراء وبيع
السيارات و قطع غيار السيارات و تجارة السيارات بكافة انواعها و تجارة مواتير السيارات و القيام بصيانتها و
تجديدها و خدمتها بانواعها المختلفة و انشاء محطات خدمة السيارات و كذلك القيام باعمال الستيراد على ان يكون
الستيراد للستخدام الخاص بالشركة فقط دون التجار  .مع مراعة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .
 - 234المصرية لتصنيع المعدات  Egy - Fabشركة سبق قيدها برقم  55357قيدت فى 2011-12-11
برقم ايداع  23473وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح/
أقامه و تشغيل مصنع لما يلى  :تصنيع المعدات و اللت المعدنيه و غير المعدنيه المستخدمه في النشطه
الصناعيه و المقاولت  -تشكيل المعادن تصنيع الهياكل المعدنية تصنيع الثاث المعدني والخشبي تصنيع
اللوحات العلنية تصنيع مهمات ومستلزمات شبكات المياه والصرف الصحي من البلستيك  .اقامة او تشغيل
وادارة وصيانة محطات تحليه وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .اقامة او تشغيل وإدارة وصيانة
محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقيه وتوصيلتها .تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة
محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها .التصدير والتوريدات العمومية .المقاولت
العمومية .الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئيه .مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي
خاص لكل نشاط علي حده  ,مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية شرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق عرضها في مصر او في الخارج كما
يجوز لها ان تندمج في البيئات السالفه او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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 - 235جنرال تليكوم اند اليكتريك( ( General Telecommunication And Electric ) Gteش.ذ.م.م)
شركة سبق قيدها برقم  102669قيدت فى  2017-02-27برقم ايداع  7472وفى تاريخ 2022-06-16
تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .صناعة تكنولوجيا المعلومات
والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات  .ومراكز البيانات  .وأنشطة التعهد .
وتطوير البرمجيات  .والتعليم التكنولوجي  .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات  .تنفيذ
وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  .كبائن ولوحات وصناديق التصالت والكهرباء
ولوحات التحكم وأرفف كابلت التصالت والكهربائية وصناديق ونقاط التوزيع الطرفية والهيكلية والدوائر
اللكترونية والكهربائية  .تصنيع كابلت ومواصلت اللياف البصرية والنحاسية لنشطة التصالت والكهرباء (
فيما عدا تصنيع الزجاج والنحاس)  .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  .القيام بأعمال الصيانة المتنقلة
لجهزة التصالت والشبكات  .المقاولت الكهروميكانيكية ومقاولت مد كابلت التصالت  .مقاولت تركيب
أبراج المحمول  .توريد وتركيب أجهزة التصالت وأجهزة السنترالت  .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج
الحربي رقم  64لسنة  .2003مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة.
 - 236بست تراستي للرخام والجرانيت  Best Trusty For Marble And Granite L.T.Dشركة سبق
قيدها برقم  114896قيدت فى  2017-12-28برقم ايداع  53648وفى تاريخ  2022-06-16تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مصنع لنشر و تقطيع وصقل وجلي و تلميع الرخام و
الجرانيت  .استغلل المناجم و المحاجر فيما عدا محاجر الرمل و الزلط  .التصدير  .التجارة العامة و التوزيع فيما
هو مسموح به قانونا  .التوريدات العمومية  .المقاولت العامة  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات
السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة  .و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
 - 259انتجرال للهندسة و التجارة شركة سبق قيدها برقم  122081قيدت فى  2018-06-12برقم ايداع
 26083وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  * :الستيراد والتصدير
والتجارة والتوريدات والمقاولت العامة والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة 1982
في شأن سجل المستوردين  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى بوجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 237أ .ب .م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم  146467قيدت فى
إضافة التعاقد
 2002-04-10برقم ايداع  3807وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح .1
إضافة التعاقد المبرم مع
المبرم مع البنك الهلي المتحد المؤرخ  27/03/2022وموضوعه تقديم خدمات.2 .
إضافة التعاقد المبرم مع
البنك الهلي المتحد المؤرخ  27/03/2022وموضوعه تقديم خدمات الصيانة.3 .
إضافة التعاقد المبرم مع البنك
البنك التجاري الدولي المؤرخ  10/08/2020وموضوعه تقديم خدمات.4 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة إجادة
التجاري الدولي المؤرخ  11/11/2020وموضوعه تقديم خدمات.5 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة إجادة
للنظم المحدودة المؤرخ  31/08/2020وموضوعه تقديم خدمات.6 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة ابتك
للنظم المحدودة المؤرخ  31/08/2020وموضوعه تقديم خدمات.7 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة مانتراك للتوزيع ش.
مصر المؤرخ  13/05/2020وموضوعه تقديم خدمات.8 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة العز الدخيلة للصلب
م.م المؤرخ  18/01/2022وموضوعه تقديم خدمات.9 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة النظمة الذكية المؤرخ
المؤرخ  26/04/2022وموضوعه تقديم خدمات.10 .
إضافة التعاقد المبرم مع شركة العالمية للستشارات ونظم
 09/03/2022وموضوعه تقديم خدمات.11 .
إضافة التعاقد المبرم مع الشركة
المعلومات (اسيز) المؤرخ  31/12/2020وموضوعه تقديم خدمات.12 .
إضافة التعاقد المبرم
الهندسية البترولية والكيماوية (إنبي) المؤرخ  26/07/2020وموضوعه تقديم خدمات.13 .
إضافة
مع شركة تليتك كميونيكشن سرفيس للتصالت المؤرخ  22/12/2019وموضوعه تقديم خدمات.14 .
التعاقد المبرم مع شركة النظمة المتطورة المتكاملة للشبكات ش.م.م المؤرخ  17/03/2022وموضوعه تقديم
خدمات .15 .إضافة التعاقد المبرم مع شركة السويس للتنمية الصناعية المؤرخ  07/03/2022وموضوعه تقديم
خدمات .16 .إضافة التعاقد المبرم مع البنك المركزي المصري المؤرخ  31/12/2019وموضوعه تقديم
خدمات .17 .إضافة التعاقد المبرم مع البريد المصري المؤرخ  27/08/2020وموضوعه تقديم خدمات.18 .
إضافة التعاقد المبرم مع بنك ناصر الجتماعي المؤرخ  29/09/2020وموضوعه تقديم خدمات.19 .
إضافة
إضافة التعاقد المبرم مع مصنع اللكترونيات المؤرخ  25/06/2020وموضوعه تقديم خدمات.20 .
إضافة
التعاقد المبرم مع الهيئة القومية للتأمين الجتماعي المؤرخ  16/01/2020وموضوعه تقديم خدمات.21 .
التعاقد المبرم مع شركة فين انج للستشارات المالية والهندسية المؤرخ  21/12/2020وموضوعه تقديم خدمات.
إضافة
 .22إضافة التعاقد المبرم مع شركة بتروبل المؤرخ  18/03/2020وموضوعه تقديم خدمات.23 .
إضافة التعاقد
التعاقد المبرم مع شركة كيميفارم للدوية المؤرخ  01/07/2020وموضوعه تقديم خدمات.24 .
المبرم مع شركة يو سي للحلول المؤرخ  13/02/2020وموضوعه تقديم خدمات.
 - 238تعديل السم ليصبح  /دي روما نيو للمطاعم والكافتيريات  DiRoma newشركة سبق قيدها برقم
 148198قيدت فى  2020-03-09برقم ايداع  11345وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط
ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /اقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتيريات
 - 239تفاصيل للنشاءات  TFASEEL CONSTRUCTIONشركة سبق قيدها برقم  149373قيدت فى
 2020-05-21برقم ايداع  15749وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
ادارة المشروعات الترفيهية و الكافيهات و الكافتيريا و ادارة المشروعات بكافه انواعها  .المقاولت العامة و
المتخصصة و المتكاملة  .تشغيل و ادارة و صيانة محطات تحلية و تكرير مياه الشرب و شبكات توزيعها و خطوط
نقلها  .تشغيل و ادارة و صيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي و التنقية و توصيلتها  .تصميم او
انشاء او انتاج او ادارة و تشغيل و صيانة محطات توليد الكهرباء و الطاقة علي اختلف مصادرها و شبكات
توزيعها و بيعها  .التوريدات العمومية  .التصدير .
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 - 240فلورنسا للتنميه العمرانيه شركة سبق قيدها برقم  160244قيدت فى  2021-01-14برقم ايداع
 2040وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :نشاط داخل ق  :72اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية ومستحضرات التجميل ومشتقاتها والمواد الخام لدوية الصيدلة والمواد الفعالة
وغير الفعالة مع المؤسسات مماثلة النشاط لدوية الصيدلة والمواد الخام والكيماويات لتصنيع العطور والمنظفات
والمطهرات والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والتعاون مع التصنيع لدي الغير وللغير  .تخطيط وتنمية
المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية بالمناطق
الصناعية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  .نشاط خارج ق : 72تجارة واستيراد وتوزيع
مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمنظفات والعطور والمطهرات والمبيدات الحشرية واستيراد
المستلزمات الطبية والغذية الخاصة والغذية الرياضية والنباتات العطرية والمكملت الغذائية وتجارة المواد
الكيماوية ووكالت الدوية ومستحضرات التجميل والمكملت والمواد الفعالة وغير الفعالة لدوية الصيدلة  .تجارة
وتصنيع المواد الخام للعطور وصناعة العطور  .مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار 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 أو في الخارج  ,كما يجوز لها
ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 241تغير مظلة الشركة من قانون  159لسنه  1981الى قانون رقم  72لسنه  2017شركة سبق قيدها برقم
 163172قيدت فى  2021-03-10برقم ايداع  11664وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط
ليصبح 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.
 - 242باريستوفود للصناعات الغذائية  ParestoFoodشركة سبق قيدها برقم  165611قيدت فى
 2021-04-28برقم ايداع  20111وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
 :أنشطة من داخل ق  72لسنة  2017إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتصنيع المواد الغذائية والشيكولتة
اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائبة والمجتمعات العمرانية الجديدةوالمناطق تجارة
الجملةوالتجزئة بالمناطق النائبة والمجتمعات العمرانية الجديدةوالمناطق مدير الشركة –التنمية الصناعية
المتكاملة للمناطق الصناعية او استكمال التنمية او تسويق او ادارة المناطق الصناعية ويشمل ذلك ما ياتى ا-اعداد
الدراسات القتصادية والتخطيطة للمنطقة الصناعية ب -اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية
للمشروعات أنشطة من خارج ق  72لسنة  2017التوريدات العمومية التوكيلت التجارية والتصدير تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982ولينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض
اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز
مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام االقوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 283مدن الكويتيه لدارة المشروعات العقارية  Modon developmentشركة سبق قيدها برقم
 158414قيدت فى  2020-12-10برقم ايداع  47011وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركه  /التطوير العقاري  .ادارة المشروعات  .اقامه وادارة وتشغيل المولت التجارية  .وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها
أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 284الشركة المصرية المريكية لدارة المشروعات Egyptian American Company For
 )Managing Projects )EACMPشركة سبق قيدها برقم  160317قيدت فى  2021-01-17برقم
ايداع  2257وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .إدارة المشروعات فيما
عدا الفندقية  .إدارة وتاجير المولت والمحال التجارية  .ادارة النشطة الترفيهية للطفال بالمولت (كيدز اريا)
وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها
او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها
.
 - 243محمد زكى لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم  170271قيدت فى  2021-08-09برقم ايداع
 36171وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :إدارة المشروعات /
المقاولت العامة المتخصصة والمتكاملة  /التوريدات العمومية  /مقاولت اعمال التشييد والبناء  /الستيراد
والتصدير تلتـزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فـي شـان سجل المستوردين ول ينشـى تأسـيس
الشركة اى حـق فـي مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانيين المنظمة لهذا الغرض  /الستصلح واستزراع وتنمية الراضي الصحراوية
 /إقامة المزارع السمكية  /تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم  /تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين
او اللحوم  /تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  /تجارة المعدات الثقيلة  /توريد الثاث
 /توريد خرسانة جاهزة  /إعداد التصميمات الهندسية  /مقاولت أعمال الديكور والتشطيبات  /تقديم خدمات الصيانة
 /تجارة وتوريد المواد الغذائية ( ماركت وخضار )  /توريد مستلزمات ومعدات طبية  /إقامة وتشغيل مخزن
لتخزين الدوية  /النقل البري الداخلي للبضائع  /الخدمات اللوجستية  /تجارة المعادن وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بـأي وجـه مـن الـوجـوه مـع الشـركات وغيرهـا التـي تـزاول أعمـال شـبيهة بأعمالهـا أو التـي قـد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون
 - 244تراث للتجارة اللكترونية Turath For E- Commerceشركة سبق قيدها برقم  181492قيدت
فى  2022-02-17برقم ايداع  10063وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح تم أضافة نشاط
التصدير ليصبح نشاط الشركة  .التجارة اللكترونية عبر النترنت  .التصدير
 - 245أم أى أيه لدارة المشروعات  MEAشركة سبق قيدها برقم  182250قيدت فى  2022-02-27برقم
ايداع  12247وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :الستثمار والتطوير
العقاري وادارة المشروعات والتسويق العقاري ع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات
الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
و ذلك طبقا لحكام القانون
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 246جيمكا للعمال الهندسية ش.م .م  .خاضعة لحكام القانون  72لسنة  2017شركة سبق قيدها برقم
 3981قيدت فى  2001-04-04برقم ايداع  212وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة هو  :إقامة وتشغيل مصنع لنتاج مهمات محطات المياه والصرف الصحى فلنشات /وصلت
مواسير فك وتركيب كبارى محطات مياه وصرف صحى  /خزانات  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط إستصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه  /ويجوز للشركة أن تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 306غاد دار للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  158925قيدت فى  2020-12-20برقم ايداع
 48560وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح التجاره العامه فيما
هو مسموح به قانونا  /التوريدات العموميه المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه اداره وتنظيم قاعات
الفراح والمناسبات والحفلت العامه تأجير قاعات الفراح فيما عدا التاجير التمويلى تاجير مساحات العمل
المشترك فيماعدا التاجير التمويلى اداره الكافيهات والمطاعم /ادرار اللبان  /تثمين وتجاره مواشى وذلك دون
الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه
ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون
 - 247كونكورد للهندسة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  24495قيدت فى  2007-05-14برقم ايداع
 8898وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .اعمال الهندسة والمقاولت العامة
والعمومية والستيراد والستثمار العقارى وتاجير معدات وسيارات نقل فيما عدا التأجير التمويلى ويتركز نشاط
الشركة فى مقاولت الصرف الصحى وشراء وتقسيم الراضى وانشاء المبانى السكنية والدارية والتجارية و
اقامة وتشغيل وادارة وصيانة مشروعات البنية الساسية من محطات
ادارتها ومقاولت الرصف .ونش انقاذ .
مياة شرب وصرف صحى وصرف صناعى ومرافق عامة وخطوط مترو النفاق وخطوط المترو السطحية
ومحطات طلمبات المياة  .تنفيذ وصيانة اعمال الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والكبارى والسكك الحديدية .
انشاء واعداد وتشغيل وادارة وصيانة واستغلل المطارات وأراضى النزول أو جزء منها وتشغيل واداة وصيانة
واستغلل المطارات القائمة وأراضى النزول بها وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من كافة الخدمات .
تصميم أو انشاء أو أنتاج أو ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بالطاقة على اختلف مصادرها وشبكات
توزيعها وبيعها ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفائتها بكافة أنواعها و ادارة اعمال التنفيذ للمشروعات
الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها  ,والتنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية
وادارتها  .تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتوصيل المرافق وتقديم خدمات العمال
الفنية لعمليات البترول فى مجال التفتيش والصيانة  .ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو اعادة تغييرة أو اعدادة
للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت
المتخصصة أو النابيب  .اقامة أو ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياة وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط
نقلها وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة فى هذا الشأن  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها والتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحتة التنفيذية.
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 - 248كونكت لتطوير العمال التجارية( KONNEKT For BUSINESS DEVELOPMENTش.ذ.م.
م) شركة سبق قيدها برقم  63354قيدت فى  2013-01-14برقم ايداع  981وفى تاريخ 2022-06-18
تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :الستيراد والتصدير –التجارة في كافة السلع والمنتجات المسموح بها
قانونا –تقديم الستشارات في مجال التسويق التجاري  -تشغيل وإدارة مراكز لعداد وتنمية الموارد والكوادر
البشرية في مجال التسويق التجاري –البيع بالعمولة فيما هو مسموح به قانونا – تصميم البرامج التدريبية – اعداد
الدورات التدريبية – اعداد البحاث العلمية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية .
 - 308إكسبو لين للخدمات اللوجيستية
 Expo Lineشركة سبق قيدها برقم  161630قيدت فى  2021-02-11برقم ايداع  6841وفى تاريخ
 2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة _1 :تقديم الخدمات اللوجستيه  _2التخليص
الجمركي _3اقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية بشرط استخراج التراخيص
اللزمة لكل معرض _4الشحن البحري والجوي للبضائع  _5النقل البحري للبضائع _6التصدير لحساب
الشركة أو للغير
 - 309شركة ساوه للستثمار شركة سبق قيدها برقم  162966قيدت فى  2021-03-08برقم ايداع
 11066وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجاره الجمله وتجاره التجزئه
بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  .وذلك
دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج
فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 249كايرو ثرى ايه الدوليه للستثمار  cairo3a for international investmentشركة سبق قيدها برقم
 74712قيدت فى  2014-06-19برقم ايداع  15219وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  .النقل المبرد او المجمد للبضائع والثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و
المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و تبريده او تجميدها  .محطات تشغيل و تداول الحاويات  .صوامع حفظ
وتخزين الغلل  .استيراد قطع غيار السيارات المملوكة للشركة و يشمل ما ذكر اعمال الشحن و التفريغ اللزمة
لمباشرة النشاط  .التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية و التسويق عدا العقارى فيما هو مسموح به قانونا .
اقامة و ادارة المخازن (فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة) .النقل البرى والبحرى للبضائع  .شراء و بيع و
تأجير وسائل النقل و الناقلت و البواخر البحرية (عدا التأجير التمويلى )والتصدير  .ادارة المشروعات .اصلح
وصيانة وسائل النقل .الستثمار المباشر والغير المباشر فى رؤوس اموال الشركات  .اقامة و تشغيل مصنع لتعبئة
و تغليف و تصنيع مصنعات و لحوم الدواجن و مجزئاتها سواء مطهى او نصف مطهى و مدخن و انشاء غرف
تجميد لخدمة اغراض الشركة  .اقامة و تشغيل الثلجات لحفظ المواد الصناعية و الدواجن و اللحوم و المواد
الغذائية  .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 باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى
تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان
تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .
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 - 250يونايتد للتوريدات المتطورة  UNITED FOR ADVANCED SUPPLIES UASشركة سبق
قيدها برقم  109658قيدت فى  2017-09-14برقم ايداع  33732وفى تاريخ  2022-06-18تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  / 1 :التوريدات العمومية / 2والتوكيلت التجارية / 3وصيانة
ماكينات الطباعة  – 4والستيراد و التصدير تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شان تنظيم
اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او نشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانونية ولئحتة التنفيذية 0 .
 - 251آمون للخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم  152988قيدت فى  2020-08-30برقم ايداع
 28129وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /تقديم الخدمات البترولية المساندة
لعمليات الحفر و الستكشاف و تشمل  :ـ صيانة ابار البترول و تنشيطها ـ صيانة معدات الحفر و المضخات
البترولية ـ حفر ابار المياة و البار غير العميقة اللزمة لغراض البترول  .ـ العمال المدنية المكملة لعمال
الحفر و الصيانة ـ معالجة السطح من الترسيبات ـ الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف و انابيب النتاج
ـ الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى ـ توريد قطع و مستلزمات معدات و الت البترول  .ـ وذلك دون
الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ,و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ـ وساطة تجارية ـ توكيلت تجارية .ـ مقاولت عامة  .و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من
الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى خارج البلد  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.
 - 260هارمونى توب إيجيبت  HARMONY TOP EGYPTشركة سبق قيدها برقم  132377قيدت فى
 2019-03-06برقم ايداع  10647وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
ليصبح  :تأجير كافة المعدات للتصوير والضاءة وبيعها فيما عدا التأجير التمويلى  ,الدعاية و العلن بكافة
الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  ,إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة والمهرجانات (
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة )  ,إنشاء وإدارة وتصميم المواقع اللكترونية  ,إقامة
مراكز تدريبية وإعداد الدورات التدريبية  ,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ,ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزوال أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 252النبلء للنشاءات شركة سبق قيدها برقم  173149قيدت فى  2021-09-27برقم ايداع 45403
وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو المقاولت العامة /تقديم الستشارات
بكافة اشكالها (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)/ .الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة
التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة
التجارة العامة والتوزيع فيما
غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض •
إقامة وتنظيم المعارض (فيما عدا السياحية) والحفلت (بشرط
هو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية •
استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة) •إدارة المشروعات •حق استغلل العلمات التجارية (
الفرانشايز) •استغلل المحاجر والمناجم •الكسارات •المدافن الصحية •المقالب العمومية •تدوير المخلفات
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج 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
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 - 253سمير ناشد جرجس جرجس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  182957قيدت فى  2022-03-10برقم
ايداع  15352وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .أنشطة قانون .2 : 72
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  .3 .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  .4 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم  .5 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  . 6 .تربية الخيول  . 7 .الهندسة الوراثية في
المجالت النباتية والحيوانية  .8 .اقامة المزارع السمكية  .9 .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية
والبيطرية وأضافات العلف بجميع انواعها ومركزاتها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات
والمصال واللقاحات و المواد الغذائية  .10 .أنشطة خارج قانون  . 11 : 72الستيراد والتصدير  .12 .تلتزم
الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل المستوردين  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى
مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  .13.التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية  .14 .تجارة الدوية البشرية
والبيطرية وأضافات العلف بجميع انواعها ومركزاتها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات
والمصال واللقاحات و المواد الغذائية وتصنيع جميع ما سبق لدى الغير  .15.مع افراد حسابات مالية ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 289مبانى مصر للتطوير العمرانى شركة سبق قيدها برقم  180982قيدت فى  2022-02-09برقم ايداع
 7747وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التطوير العقاري  /الدارة
والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة
 2012بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها  /إدارة الصول العقارية /
التسويق العقاري وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها
أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 254توتال اف ام للدارة والخدمات شركة سبق قيدها برقم  44085قيدت فى  2010-02-17برقم ايداع
 3576وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .تقديم خدمات الصيانة المتنقلة
للجهزة والمعدات واللت الصناعية  .تقديم خدمات الصيانة المتنقلة والترميم للمبانى السكنية والدارية والخدمية
والسياحية والتجارية ومبانى المشروعات الصناعية وصيانة منشات المرافق العامة على اختلف انواعها  .تقديم
خدمات النظافة وتجميع القمامة دون معالجتها للشركات والمصانع والفنادق والقرى السياحية والبنوك والمستشفيات
والمدارس والمعاهد والجامعات والهيئات الحكومية والغير حكومية والمساكن والشقق والفيلت والشوراع والحياء
 .القيام باعمال الدارة الفندقية وادارة الموتيلت والشاليهات والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية  .تقديم
برامج الجازات والتايم شير وادارتها  .القيام باعمال ادارة المراكز التجارية والمطاعم على اختلف انواعها و
تقديم الخدمات المتعلقة بها  .القيام بادارة الممتلكات والمشاريع العقارية الترفيهية والسياحية على كافة انواعها .
تشغيل وصيانة المبانى والوحدات السكنية والترفيهية والسياحية وكافة المشاريع والنشاطات السياحية و كل ذلك بما
ل يتعارض مع قرار وزير السياحية رقم  36لسنة  .2008تاجير المبانى و الوحدات السكنية و الترفيهية  .مع
مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .
ومراعاة حكم المادة  127من اللئحة التنفيذية  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الجوه
مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها و التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحتة
التنفيذية.
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 - 255احمد ذكي عبد الحميد شلبي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  44598قيدت فى  2010-03-15برقم
ايداع  5592وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مصنع
لصناعة مواسير من بي – في – سي دون تحديد ومواسير بي – في – سي للكهرباء وخراطيم كهرباء من البولي
اثلين ولوازم ووصلت مواسير من  CPVCوخراطيم مقواه من بي – في – سي ومواسير بولي اثلين للكهرباء
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها وادارة وتشغيل محطات الوقود وخدمات السيارات
 - 256فوزى بباوى بشرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  49135قيدت فى  2010-11-14برقم ايداع
 24854وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز
وحفظ خضروات مجففة بدون تحديد مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على مزوالة
النشاط وعلى الخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة فى هذا الشأن .
 - 257ام جى فارما ( M.G PHARMAش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  73654قيدت فى
 2014-05-07برقم ايداع  10954وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
تصنيع الدوية لدى الغير وتسويقها وبيعها وتخزينها  .تصنيع المكملت الغذائيه لدى الغير  .الستيراد والتصدير
والتوكيلت التجارية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذة النشطة
 - 258زاتيفا للصناعات الدوائية ( فاى ميديكال ) Zativa pharmaceutical industries company-
 PHI MEDICALشركة سبق قيدها برقم  120456قيدت فى  2018-04-29برقم ايداع  19443وفى
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة وتسويق وتوزيع المستلزمات الطبية
ومستحضرات التجميل والدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والغذية الخاصة والعشاب الطبية
والنباتات العطرية واضافات العلف والمبيدات الحشرية والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  /والستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية  /وتقديم الستشارات فيما عدا الستشارات المالية  /وتقديم الخدمات التسويقية لما
ذكر بعالية واعداد الدراسات العلمية وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشى 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 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
 - 261جى ان كيه ديفيلوبمنت  G N K DEVELOPMENTش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم 140812
قيدت فى  2019-10-10برقم ايداع  42552وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة  .اداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه  .تقديم الستشارات في مجال الهندسه ومجال تطوير اداره
العمال (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) اعداد
التصميمات الهندسيه  .الشراف على تنفيذ المشروعات  .تسويق المنتجات  .التوريدات العامة  .أقامه وتشغيل
واداره مركز وتنميه وتدريب الموارد البشرية  .المقاولت العامة  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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- 262
تغيير مظله القانون من القانون  72لسنة 2017الى القانون  159لسنة  1981شركة سبق قيدها برقم
 153731قيدت فى  2020-09-10برقم ايداع  30655وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة 1 :ـ 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 بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم  356لسنه  2008ـ تريبة جميع
انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ـ تربيه جميع انواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم ـ التعبئة لدى الغير ـ
التصدير وذلك دون عدم الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسه هذة النشطه ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهه 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
 - 263منجم للستشارات العقاريه manjam for real Estate consultancyشركة سبق قيدها برقم
 154923قيدت فى  2020-10-04برقم ايداع  34623وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة التسويق والستشارات العقارية
 - 264كيو  -ماركت  Q - MARKETشركة سبق قيدها برقم  170699قيدت فى  2021-08-17برقم
ايداع  37599وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :إدارة وتشغيل
المطاعم والكافتريات الثابته/.إدارة وتشغيل المحلت التجارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارت السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسةهذه 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 .
 - 265ام واى دى للتجارة والستشارات  MYD for Trade and Consultationشركة سبق قيدها برقم
 175690قيدت فى  2021-11-11برقم ايداع  53890وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة ليصبح  -تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته
التنفيذية ) -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -تقديم خدمات التعهيد -التوريدات العمومية-
الستثمار والتطوير العقارى -تجارة مواد البناء بكافة انواعها  -تجارة جميع المواد البترولية وزيوت المحركات
بكافة أنواعها -إدارة وتشغيل محطات تموين وقود السيارات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصرأو
فى الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 266فورمول للتجارة  Formula For Tradingشركة سبق قيدها برقم  184547قيدت فى
 2022-04-07برقم ايداع  21958وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
انشطه داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه  : 2017اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج  /اعداد
الدراسات القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات  /اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد
البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  /اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم
الحاسبات بمختلف انواعها  /تجارة الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديدة لمواد البناء ـ
انشطه خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  : 2017المقاولت العامه والمتخصصه  /تأجير واستئجار المعدات
الهندسية فيما عدا التأجير التمويلي  /التصنيع لدي الغير  /تقديم خدمات النقل المرتبطة بتجارة مواد البناء تلتزم
الشركه بأفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار ذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطه ويجوز للشركه
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
 - 267زيل كابيتال للستثمار  ZILLA CAPITAL FOR INVESTMENTSشركة سبق قيدها برقم
 188755قيدت فى  2018-04-24برقم ايداع  510وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة هو  :التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال
الوكالة التجارية – التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا – التوريدات العمومية – المقاولت العامة و
المتكاملة و المتخصصة – إدارة المشروعات ( ما عدا الفندقية) – تسويق المنتجات – تقديم الستشارات في
المجالت المالية و التمويلية للشركات و المشروعات ( فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال و لئحته
التنفيذية) – إعداد دراسات الجدوى – إعداد الدراسات الهندسية و الدارية و المالية و ترتيبات عقود القتراض و
دراسات التمويل بصفة عامة الوكالة عن الشركات و المشروعات في عملية التفاوض و التعاقد بمختلف أنواعها و
مراحلها و بوجة خاص مفاوضات عقود الدارة و المشاركة و المعونة الفنية – إدارة و تنفيذ و إعادة تأهيل و هيكلة
المشروعات الدارية و الفنية – مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية
integrated Technology
 - 268اي تي تي للتكنولوجيا المتكاملة والتجارة and Trading
شركة سبق قيدها برقم  189322قيدت فى  2019-08-26برقم ايداع  4400وفى
Company
التوريدات العمومية- .
تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح رض الشركة هو -
صيانة المبانى والمنشأت ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة -
من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا و لحكام القانون ولئحته
التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشطها.
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 - 269سيمنتراك للسمنت والمواد السمنتية شركة سبق قيدها برقم  10247قيدت فى  2003-08-27برقم
ايداع  4275وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :الستيراد والتصدير
والتوكيلت التجارية وتوريد مواد البناء والتوريدات العمومية والستثمار العقارى والمقاولت العامة المتكاملة
واقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كيماويات مواد البناء  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر أو فى الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية .
 - 270لند مارك للستثمار والتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم  21232قيدت فى  2006-11-20برقم
ايداع  17693وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح -/العمل فى
جميع مجالت السكان بجميع مستوياتها - .إنشاء و إدارة وبيع و تأجير المراكز التجارية والدارية بجميع
مستوياتها  - .الستثمار والتطوير العقارى والتنمية العقارية والعمرانية - .القيام باعداد مشروعات التخطيط
العمرانى والتصميم المعمارى للمدن الجديدة ومشروعات المتداد العمرانى والمراكز الدارية والتجارية لحسابها
أو لحساب الغير  - .استصلح وزراعة الراضى الصحراوية والبور والزراعية وتقسيمها وبيعها .والنتاج
الحيوانى والداجنى وتربية الخيول مع مراعاة القوانين والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسة هذه النشطه .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز
لها ان تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
 - 271شركه مطاحن الشريف غاده رفعت مصطفي شريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم  47900قيدت فى
 2002-09-08برقم ايداع  2376وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
إقامة وتشغيل مطحن لنتاج الدقيق بنسبة أستخراج (  ) % 82من القمح  .بكافه نسب الستخراج والدقيق الفاخر
بكافة نسب الستخراج ومشتاقاتها  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج جميع أنواع المنتجات البلستيكية  .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج جميع أنواع العلف ومركزاتها ( علف داجنى  .علف حيوانى  .علف سمكى  .الخ
)  .تسويق كافة المنتجات  .مع افراد الحسابات مستقلة لكل نشاط على حده
 - 272هايبر كير لمنتجات صحه الحيوان (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  79743قيدت فى 2015-01-27
برقم ايداع  2299وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1:الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية .2.تجارة وتوزيع الدوية واللقاحات البيطرية وسللت الطيور والحيوانات
ومستلزمات معدات المزارع والمنتجات الزراعية ومكونات وإضافات العلف والمستلزمات والجهزة والدوات
المعملية والطبية المعمرة منها والمستهلكة والكيماويات الصناعية والغذائية والمبيدات الحشرية .3 .تصنيع الدوية
والفيتامينات وإضافات العلف ومركزاتها لدى الغير .4.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البيطرية.5 .
استيراد المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل  .تلتزم 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 وبما ل
يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية.
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 - 273تفاعل للستشارات و التدريب (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  79880قيدت فى 2015-02-02
برقم ايداع  2760وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه - :
الستشارات التجارية والتسويقية 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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ( )27من قانون سوق راس المال
ولئحته التنفيذية – مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية _ ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية اقامة
وتنفيذ المعارض والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة ـ مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى
قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كمايجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحق بها طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع  ,استزراع الراضي المستصلحة  ,ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  ,تربية جميع
أنواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم المزارع السمكية ,
الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية– التجارة العامة والتوريدات العمومية – على ان يتم افراد حسابات
مستقلة ومركز مالي لكل نشاط على حدة

جريدة السماء التجارية

تقديم

 - 274اى تيك ستور  I TECH STOREشركة سبق قيدها برقم  85987قيدت فى  2015-09-06برقم
ايداع  25116وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1 :تجارة وبيع اجهزة
التليفون المحمول واكسسواراته ومستلزمات الكمبيوتر والعاب الفيديو جيم  .2 .استيراد اجهزة التليفون المحمول
واكسسواراته ومستلزمات الكمبيوتر والعاب الفيديو جيم  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 - 275تريد اكتس للتجارة  TRADE ACTSشركة سبق قيدها برقم  90768قيدت فى 2016-02-16
برقم ايداع  5190وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  -تصنيع بن لدى الغير
 - 276ايمى جيرمانى للستيراد والتصدير  Amy Germany Import And Exportشركة سبق قيدها برقم
 93188قيدت فى  2016-05-04برقم ايداع  14266وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  :عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  ,التوريدات العمومية  ,التجاره العامة والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا  ,التسويق العقارى  ,الستثمار العقاري  ,استصلح وتجهيز الراضى بلمرافق 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 356
لسنة  2008تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم120لسنة 1982والقانون رقم 121لسنة1982في شأن سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشأ اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي
التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع
مراعاة احكام القوانين والوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذا الغرض
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية
بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفذية

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

Page 723 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 282هانى ماهر كمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  148869قيدت فى  2020-04-29برقم ايداع
 13659وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامه وتشغيل مصنع  .تصنيع
وتعبئه جل سونار  .تصنيع وتعبئه كحول جل (هاند جل)  .تعبئه وتصنيع الفازلين  .تعبئه زيت الخروع  .تعبئه
زيت البرافين  .تعبئه الجلسرين  .تعبئه زيت اللوز  .تعبئه زيت القرنفل  .تصنيع كمامات غير منسوجه  .تعبئه
كحول اثيلي أقل من %80غير محول  .خلط وتعبئه زيوت الشعر  .التصدير  .مطهرات ارضيات وحوائط  .تعبئه
كحول ايزوبروبيل أقل من %80غير محول  .تصنيع وتعبئه  k_y gelمع مراعاه أحكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه المباشره نشاطها ومع مراعاة أفراد
حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدا
 - 277بروميك للحلول التكنولوجية  promech technological solutionsشركة سبق قيدها برقم
 99190قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع  36495وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  .الستيراد والتصديروالتوكيلت التجارية  .تقديم الستشارات الفنية والهندسية (فيما عدا ما يتعلق
بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية) أقامة وتشغيل مراكز اعداد وتنمية
وتدريب الموارد البشرية  .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
انواعها  .اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها  .انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .ادخال البيانات على
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  .اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  .انتاج وتطوير
النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها  .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  .انشاء وادارة
المناطق التكنولوجية الحضانات العلمية  .انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  .انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها  .تجارة ماكينات اللواح المعدنية واللت ومعدات النتاج وقطع الغيار .تجارة وصيانة خطوط النتاج
واللت والماكينات ومستلزمات المصانع والورش  .اعمال التطوير التكنولوجي والتدريب ورفع كفاءة المصانع
والهيئات النتاجية والصناعيه  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة
 1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 278بترا سبورت للملعب الرياضية  PETRA SPORTشركة سبق قيدها برقم  120873قيدت فى
 2018-05-09برقم ايداع  20936وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط .
انتاج برامج وانظمة الحاسبات اللية وتصميم وانتاج برامج وانظمة الحاسبات اللية وادخال البيانات على الحاسب
اللى وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها والمسح الضوئى .
 - 279الحلول المتكاملة للستشارات مؤسسة طبقا لقانون بريطانيا شركة سبق قيدها برقم  134330قيدت فى
 2019-04-16برقم ايداع  17636وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح إضافة التعاقد
المبرم بين شركة الحلول المتكاملة للستشارات شركة ذ.م.م وشركة جرين مودلينج للمقاولت بخصوص تقديم
خدمات تدريبية علي أن تكون مدة العقد عشر سنوات من تاريخ 2022 / 04 / 03
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 - 280تعديل اسم الشركة ليصبح  /الجندى للتوريد وتجارة ماكينات التريكو شركة سبق قيدها برقم 140789
قيدت فى  2019-10-10برقم ايداع  42465وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل
غرض الشركة لتصبح  /تجارة وتوريد ماكينات التريكو وقطع غيارها  -الصيانة فى حدود غرض الشركة  -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 بالخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 281جمال عازر اسحق مسعد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  145910قيدت فى  2020-01-26برقم
ايداع  3698وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :انشطة من داخل ق 72
لسنة  " 2017الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008انشطة من خارج ق 72
اقامة وتشغيل محطات تموين السيارات مع اللتزم بافراد حسابات
المقاولت العامة " .
لسنة " : 2017
مستقلة و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك 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 .
 - 285اسكاى ليت روفى لمستحضرات التجميل  SKY LIGHT ROFY FORشركة سبق قيدها برقم
 160928قيدت فى  2021-01-27برقم ايداع  4338وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
تجاره وتوزيع وتسويق الدويه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه والمستلزمات الطبيه والمستحضرات الطبيه
ومستحضرات التجميل والعلف والعشاب الطبيه والنباتات العطريه واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه
والمبيدات الحشريه والسمده والمطهرات والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات والمنظفات
الصناعية والكيماوية ومستخلصات الزيوت الطبيعية والعطور وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  -اقامة وتشغيل
مصنع خلط وتعبئة منظفات صناعية واستخلص الزيوت الطبيعية والعطور استغلل العلمات التجاريه (
الفرنشايز) التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العموميه .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 الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى
شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .
 - 286ليدر شيب لدعم ريادة العمال شركة سبق قيدها برقم  172111قيدت فى  2021-09-09برقم ايداع
 42021وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح دعم رياده العمال انشاء واداره مراكز التحكيم
الفنيه المتخصصه للمنازعات المدنيه والتجاريه والوساطه واعداد وتدريب المحكمين على ال يكون من بين
اغراضها اعمال المحاماه ومنح الشهادات اللزمة للدورات التى تنظمها الشركة إقامة وتشغيل وإدارة مراكز
لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشريه وإعطاء الدورات التدريبية والفنية في كافة المجالت وشهادات لكافة هذه
الدورات التي تقوم الشركة بإعدادها إقامة وتشغيل وإدارة المعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت والترفيه
والتسويق بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة 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 .إ
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 - 287طازج دوت كوم للتسويق اللكترونى  Tazzig . comشركة سبق قيدها برقم  173387قيدت فى
 2021-10-03برقم ايداع  46287وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
توصيل الطلبات والشحن البري للبضائع ( ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع (الداخلى الدولى
) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص
اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى ) .التجارة اللكترونية عبر النترنت .التسويق
اللكترونى  -.تجاره وتوزيع المواد الغذائية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فىها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 288مابيل للخدمات الطبيه  Mabella For Medical Servicesشركة سبق قيدها برقم 175257
قيدت فى  2021-11-04برقم ايداع  52367وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة  :إقامة وتشغيل واداره العيادات التخصصية باسم (عيادات مابيل التخصصية) والمراكز الطبية المتخصصة
والمستشفيات بكافة تخصصاتها وما تضمه من معامل تحاليل ومراكز اشعه ووحدات العلج الطبيعي والصحة
النفسية وغرف العمليات الجراحية وغرف العناية المركزة وحضانات الطفال وبنوك الدم والعيادات الخارجية بكافة
تخصصاتها  /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه
من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 290كريبتوجريشن لتكنولوجيا المعلومات  Cryptogreationشركة سبق قيدها برقم  184461قيدت فى
 2022-04-06برقم ايداع  21622وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
للشركة ليصبح  /اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها
اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات إدخال البيانات علي الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها أنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها تقديم كافة الستشارات المتعلقة بنشاط الشركة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 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
 - 291فيرو فودز للتجارة والتوزيع والتسويق  Vero Foodsشركة سبق قيدها برقم  184660قيدت فى
 2022-04-12برقم ايداع  22551وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
:تجارة وتوزيع المواد الغذائية /تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدي الغير /طباعة مواد التعبئة والتغليف لدي الغير /
التسويق فيما هو مسموح به قانونا/التصدير والتوكيلت التجارية
توريد مواد التعبئة والتغليف /إدارة المطاعم
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس
الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القانون واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو
في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 292تعديل السم التجارى ليصبح  /دياموند فود ماشينز للمعدات الفندقية شركة سبق قيدها برقم  5691قيدت
فى  2000-08-03برقم ايداع  4338وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  - /الستيراد و التصدير - .صيانة وتركيب الجهزة و اللت - .توريدات و تجارة عامة- .
توريد وتركيب وصيانة المعدات الفندقية - .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط
إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذية.
 - 293درة للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  20860قيدت فى  2006-10-17برقم ايداع
 16068وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح - /العمل فى جميع
مجالت السكان والتطوير العقارى -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  -القيام بكافة أنواع
التنمية العقارية والعمرانية -اقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجاربة والدارية والمدن الترفيهية -بيع وتوزيع
الطاقة الكهربائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة
 - 294برنسيس كروز لين ش م م شركة سبق قيدها برقم  46333قيدت فى  2010-06-10برقم ايداع
 13206وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة إقامة وتشغيل فندق عائم مستوى
خمس نجوم باسم ( بلو شادو ) يعمل بين القصر وأسوان  -2 .إقامة وتشغيل فندق عائم مستوى خمس نجوم باسم (
بلو شادو  ) 3يعمل بين القصر وأسوان والنشطة المكملة لهمـا مـع مراعاة أحكام القـوانين واللوائح والقرارات
السارية والقائمة بالفعل والسابق الحصول لهما على التراخيص ويجوز للشركـة أن تكون لها مصلحـة أو تشترك
باي وجـه مـن الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج كمـا يجـوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة اوتلحقهـا بهـا وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية  -3 .إقامة وتشغيل ذهبية باسم ( أجاثا كريستى ) مركب شراعية والقائمة بالفعل والسابق
الحصول لها على التراخيص .
 - 295ئـى سستمز لتكنولوجيا التصالت ش م م شركة سبق قيدها برقم  66675قيدت فى 2013-05-30
برقم ايداع  12308وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  :أعمال انتاج وتطوير البرامج
والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .انتاج المحتوى
اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .
اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  .انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب
عليها  .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات – اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت
والصورة المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على كافة التراخيص من الجهات
المعنية وفقا للقوانين المعمول بها – توريد والصيانة المتنقلة لنظم الحاسبات والشبكات ومستلزمات الحاسبات –
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية استغلل المناجم والمحاجر التوريدات والمقاولت العمومية تقديم
الخدمات والصيانة والمرافق الداخلية والخارجية للمبانى والعقارات والتجمعات السكنية  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة
ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او
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 .
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 - 296شركة كيروفست للدويه شركة سبق قيدها برقم  77367قيدت فى  2014-10-27برقم ايداع
 25465وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مصنع لصناعة
المستحضرات الدوائية البشرية والبيطرية واضافات العلف والفيتامينات والمركزات والمطهرات وتعبئها وتغليفها
 .صناعة المستحصرات الدوائية والكيماوية والصيدلية والمكملت الغذائية من (اقراص وكبسولت صلبه
وكبسولت رخوه واكياس فوارة وأشربة جافة وأشربة ومراهم وكريمات وأقماع وأمبول وفيال وبودرات وقطرات)
وتوزيعها  .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية في حدود غرض الشركة  .التشغيل للغير ولدي الغير  .تلتزم
الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط علي حده  .مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة 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
 - 304هوست لدارة الوحدات السكنية شركة سبق قيدها برقم  149784قيدت فى  2020-06-16برقم ايداع
 17391وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1 .تاجير واداره وصيانه
الوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه وفرشها وتجهيزها وتسويقها واعاده بيعها او ايجارها للغير .
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 اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 305الوعد للتوزيع شركة سبق قيدها برقم  156239قيدت فى  2020-10-28برقم ايداع  39239وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه .
التوريدات العموميه  .التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطه  .ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 297باور هاوس انترناشونال لخدمات البترول شركة سبق قيدها برقم  84766قيدت فى 2015-07-15
برقم ايداع  20344وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح - /
إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المولدات الكهربائيه و تصنيع اجزاء ومكونات المولدات الكهربائيه و الوعيه
الخافضه للحراره والصوت وتصنيع اللوحات الكهربائيه و تصنيع الخزانات المعدنيه وتصنيع مولدات كهربائيه
كاتمه للصوت  - .صيانه ابار البترول وتنشيطها  - .اقامه او تشغيل او اداره وصيانه محطات تحليه و تكرير
مياه الشرب و شبكات توزيعها و خطوط نقلها  - .الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية  - .ايجار و بيع و
توريد و تشغيل مضخات و انظمه ضخ و حقن المياه و رفع الضغط و النقل و معدات التسهيلت السطحيه و
ضواغط الهواء والغاز ( عدا التاجير التمويلي )  -الصيانه المتنقلة لمستلزمات ابار انتاج النفط مثل اجهزه فصل
الزيت (سبراتيور) و مولدات الغاز و الديزل و خدمه الربط و بدء التشغيل  -تصميم وانشاء واداره و تشغيل
وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها وبيع وتوزيع الكهرباء .
 توريد وتركيب وتشغيل الجهزة ومحطات الطاقه الشمسية  - .المقاولت العامه والمتكاملة والمتخصصة - .استيراد وتوزيع أجهزة وكاميرات المراقبة  - .توريدات عمومية وتوريد أجهزة علمية  - .العمال الخاصة
بأنشطة تشغيل وصيانة وتنظيف واختيار أنابيب ومعدات وأجهزة انتاج البترول والغاز والمنتجات البترولية
بالوسائل والتقينات المعتمدة لمزاولة تلك النشطة  - .التصميمات الهندسية وإجراءات الشراء والنشاءات وبدء
التشغيل وسلسل المداد الخاصة بإقامة تسهيلت إنتاج البترول والغاز  - .العمال الخاصة بنقل المعدات
والجهزة وكافة مستلزمات النتاج من وإلى مواقع إنتاج ونقل البترول والغاز والمنتجات البترولية ومراكز
التجميع والتوزيع  .تلتزم الشركة باحكام القانون  120لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية والقانون
 121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين والقانون رقم  87لسنة  2015بشأن تنظيم خدمات مرفق الكهرباء
ول ينشئ الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقآ كما يجوز
لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 298روز كيدز لصناعة الملبس  Rose Kidsشركة سبق قيدها برقم  106461قيدت فى 2017-06-06
برقم ايداع  20494وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اقامه و تشغيل مصنع لصناعة
تجارة الحذية التصدير مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط
الملبس الجاهزة
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.
 - 299رزليوت إيجيبت بي تي واي ليميتد  Resolute Egypt PTY LTDشركة سبق قيدها برقم
 107117قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع  23138وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط
ليصبح • غرض الشركة هو 1 :التصدير 2. .التوريدات العمومية 3. .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموحه
قانونا 4. .المقاولت العامة .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 في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها
أن تندمج فيما أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك لحكام القانون
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 - 300الريتاكو مودرن للتصنيع شركة سبق قيدها برقم  110465قيدت فى  2017-10-10برقم ايداع
 37231وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع بودرة رصيف أسمنتيه هارستون بمختلف الجسام  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلط ارضية ملون
هارستون بمختلف المقاسات  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلط انترلوك هارستون بمختلف الشكال  .اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع بلط موزايكو هارستون بمختلف المقاسات  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بويات الدهان
والمعجون البلستيك ودهانات البلستيك واللكية  .اقامة وتشغيل مصنع لسحب المواسير والخراطيم البلستيك .
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل الصاج بمختلف انواعه  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات المعدنية
بمختلف انواعه  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغطية المعدنية بجميع مقاساتها وانواعها  .اقامة وتشغيل مصنع
لحقن ونفخ البلستيك بجميع انواعه  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعملها او التي قد تعاونها علي تحقيق غراضها في مصر او في
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية - .
 - 301روزيرا لخلط وتعبئة العطور والمنتجات العطرية والمنظفات  Roseraieشركة سبق قيدها برقم
 111609قيدت فى  2017-10-29برقم ايداع  40825وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط
ليصبح اضافة لغرض الشركة  .الستيراد والتصدير
 - 302جنوينز للتوكيلت التجارية  Genuinez Commercial Agenciesشركة سبق قيدها برقم
 112749قيدت فى  2017-11-14برقم ايداع  44328وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة هو  1 :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 2التوريدات العمومية/ 3 .
التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة
التجارية ول ينشأ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض/ 4 .التجار وتصنيع مواد
التجميل لدى الغير / 5تصدير المواد الخام / 6تصدير فوسفوريك اسيد وفوسفات 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 التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او فالخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 303مايسيليوم  Maycelliumشركة سبق قيدها برقم  132999قيدت فى  2019-03-19برقم ايداع
 12742وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:أنشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنه  1 :2017صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم
وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي 2 .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 3 .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 4 .إنتاج
المحتوي الرقمي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات 5 .إدخال البيانات على الحاسبات
وبالوسائل اللكترونية 6 .إعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات وبالوسائل اللكترونية 7 .إنتاج وتطوير
النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 9 .تنفيذ
وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات 10 .التصالت وخدمات النترنت 11 .إنشاء وإدارة مراكز التدريب
لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 12 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت
وصورة وبيانات إلى محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني.أنشطة خارج قانون
الستثمار رقم  72لسنه  1 :2017توريد وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا 2 .إنتاج تقاوي المشروم (
عش الغراب) .مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 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
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 - 310ثرى زى للتوريدات
 3 Zشركة سبق قيدها برقم  163000قيدت فى  2021-03-08برقم ايداع  11208وفى تاريخ
 2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة وتسويق المواد الغذائية  ,تعبئة وتغليف كافة
المنتجات لدى الغير  ,توريد المواد الغذائية  ,توريد ادوات مكتبية توريد اثاث مكتبي توريد اللت والمعدات
,التوريدات العمومية  ,التسويق اللكتروني  ,تجارة مستلزمات طبية  ,تجارة اجهزة الكمبيوتر  ,تجارة وتوريد
المواد والمستلزمات الكهربائية  ,ادارة المطاعم والكافيهات  ,تقديم المأكولت والمشروبات  ,تجارة وتسويق كافة
المواد البلستيكية وكافة مواد التعبئة والتغليف مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم  64لسنة 2003
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة بان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها
أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 311جراند إس شركة سبق قيدها برقم  164890قيدت فى  2021-04-11برقم ايداع  17454وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وادارة وتشغيل محطات لخدمة وتموين
السيارات وتأجير المحلت  /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا  /التوريدات العمومية وذلك دون
الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 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
 - 312ام واي كيه للتوريدات  M Y Kشركة سبق قيدها برقم  169536قيدت فى  2021-08-01برقم ايداع
 34395وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:التوريدات العمومية و علي
التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا تشغيل
الخص توريد المواد الغذائية و الوجبات الجاهزة
وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة تقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع انواع الماكولت
والتيك اواى وتقديم خدمات الكاترينج دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز 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 .
 - 313المعادي للتشييد " ش.م.م" شركة سبق قيدها برقم  172570قيدت فى  2021-09-19برقم ايداع
 43746وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :التطوير العقاري /التسويق
العقاري /الشراف علي تنفيذ المشروعات/.الستثمار العقاري/ .شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف
تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشأت عليها وإقامة المباني
والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها وإدارتها أو استغللها لحسابها أو لحساب
الغير/.المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة/.الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية/ .إدارة وتشغيل وصيانة
كل ما سبق مع
المجتمعات السكنية والقيام بأعمال اللند سكيب وصيانته والزراعة وجميع الخدمات المتكاملة.
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم
 356لسنة  2018والقانون رقم  14لسنة .2012تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982وقانون 121
لسنة  1982بشأن سجل المستوردين لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وتعديلتها ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في
مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لهذا لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لذلك الغرض .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية.

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

Page 731 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 314أس أتش  -أس -بى للتجارة والتوزيع  SH.S.B For Trading and Distributionشركة سبق قيدها
برقم  177245قيدت فى  2021-12-06برقم ايداع  58645وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
النشاط ليصبح تعديل غـرض الشركة ليصبح  • /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  • .التوريدات
العمومية  • .التوكيلت التجارية  • .التصدير .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة  1982في شأن
تنظبم أعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
 - 315باور أكتيف كيميكال تكنيك (باكت)  Power Active Chemical Technique )Pactشركة سبق
قيدها برقم  179325قيدت فى  2022-01-10برقم ايداع  1525وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
النشاط ليصبح تجارة وتوريد وتوزيع كافة المنظفات والكيماويات .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به
قانونا .التوريدات العمومية تصنيع كافة المنظفات والكيماويات لدى الغير وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة يجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون
 - 316بسامكو كار شركة سبق قيدها برقم  182764قيدت فى  2022-03-07برقم ايداع  14321وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  :نشاط التوريدات العومية الى كافة الجهات
الحكومية و الغير حكومية  .وذلك تبعا لتعديل المادة (  ) 3من عقد الشركة تبعا للجمعية العامة الغير عادية المنعقدة
بتاريخ  2022/6/1وتبعا لعقد التعديل
ARROW
TECHNOLOGY
 - 317اروو تكنولوجى جروب GROUP
شركة سبق قيدها برقم  189314قيدت فى  2020-02-13برقم ايداع  1139وفى تاريخ 2022-06-21
انشطة داخل قانون  72لسنة -1 : 2017إعداد الدراسات
تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو •
القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية -2إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجيا للمشروعات -3
إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية -4التسويق والترويج لراضي المنطقة
الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية-5 .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة
إقامة أو
الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات -6إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها• .
إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة
للستصلح والستزراع • .تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين
توريد وتركيب وصيانة وإدارة أنظمة محطات الطاقة
المدن • انشطة خارج قانون  72لسنة - 2017
إدارة المشروعات فيما عدا
الكهربائية بالطاقة الشمسية والرياح ومحطات تسخين المياة بالطاقة الشمسية -
أعمال المقاولت العامة للمباني وأعمال الكهرباء وأعمال
المشروعات السياحية  -تقديم الستشارات الهندسية -
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية -
التيار الخفيف واللكتروميكانيكال - .
تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
التصدير  -التوكيلت التجارية
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 .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 طبقاص لحكام القانون.
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 - 318الشركه المصريه الهولندية للصناعات المعدنيه ألوكس ش0م0م بنظام الحره العامه م 0ن شركة سبق قيدها
برقم  332042قيدت فى  2000-06-11برقم ايداع  10926وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركةطباعة جميع أنواع المطبوعات من الكتب و المجلت الثقافيه و العلمية و الخرى
لحساب الشركات العالمية و المصرية و تسويق المواد الثقافية و العلنية لخارج البلد و داخلها و الترجمة و
الدعاية و العلن و تصميم و طباعة الخرائط و الصور و الشرائح الزجاجية ووسائل اليضاح التعليمية و كافة
الدوات الفنية و اللعب الفنية و طباعة و انتاج و تصنيع مواد التعبئة و التغليف و الصناديق و الكياس الورقية
بانواعها و لصق الفرخ المطبوعة على الورق المقوى على الكرتون بانواعة و طباعة و تصنيع الكواب و
الطباق الورقية و الملصقات الورقية المطبوعة لتعريف المنتجات و كذلك تجهيز و إنتاج ورق التصوير بجميع
انواعة و مقاساتة .
 - 319شركة ألوكس للطباعة ش0م0م بنظام المناطق الحره العامه بمدينة نصر شركة سبق قيدها برقم
 332042قيدت فى  2000-06-11برقم ايداع  10926وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركةطباعة جميع أنواع المطبوعات من الكتب و المجلت الثقافيه و العلمية و الخرى لحساب
الشركات العالمية و المصرية و تسويق المواد الثقافية و العلنية لخارج البلد و داخلها و الترجمة و الدعاية و
العلن و تصميم و طباعة الخرائط و الصور و الشرائح الزجاجية ووسائل اليضاح التعليمية و كافة الدوات
الفنية و اللعب الفنية و طباعة و انتاج و تصنيع مواد التعبئة و التغليف و الصناديق و الكياس الورقية بانواعها و
لصق الفرخ المطبوعة على الورق المقوى على الكرتون بانواعة و طباعة و تصنيع الكواب و الطباق الورقية و
الملصقات الورقية المطبوعة لتعريف المنتجات و كذلك تجهيز و إنتاج ورق التصوير بجميع انواعة و مقاساتة .
 - 320الشركه المصريه الهولندية للصناعات المعدنيه ألوكس ش0م0م بنظام الحره العامه م 0ن شركة سبق قيدها
برقم  332042قيدت فى  2000-06-11برقم ايداع  10926وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة
 - 321شركة ألوكس للطباعة ش0م0م بنظام المناطق الحره العامه بمدينة نصر شركة سبق قيدها برقم
 332042قيدت فى  2000-06-11برقم ايداع  10926وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة
 - 322احمد محمد عبد الحليم يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3205قيدت فى  2002-06-12برقم
ايداع  422وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة و تشغيل مصنع
لتشكيل المعادن و اعمال المقاولت المتكاملة و الستيراد و التصدير و التوريدات العمومية و على الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها و تلتزم الشركة باستيفاء شرط القيد فى سجل المصدرين و
المستوردين الوارد بالقانون  120,121لسنة 1982للوكالت التجارية .
 - 323شركه المجموعه المصريه للتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  6282قيدت فى 2000-12-10
برقم ايداع  6773وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  .1 .العمل فى مجال
المقاولت والنشاءات المتكامله والعمال المكمله لها وعمل الساسات الميكانيكيه  .2.الستيراد والتصدير
واستيراد السلع الغذائيه والقيام باعمال الوكلء التجاريون لكل ما هو مسموح به فى حدود غرض الشركه  .مع
مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .
ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
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 - 353أوه بلس ام جروب لتجارة وتوريد السمدة الزراعية  O Plus M Groupشركة سبق قيدها برقم
 162105قيدت فى  2021-02-21برقم ايداع  8405وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة هو  • -:التعبئة والتغليف لدى الغير للسمدة و المبيدات والمخصبات و الوزتات والمنتاجات
والمستلزمات الزراعية • تجارة و توريد و توزيع السمدة و المبيدات والمخصبات و الوزتات والمنتاج
والمستلزمات الزراعية • التوريدات العمومية • اقامة وادارة و تشغيل محلت لبيع كافة المنتجات المسموح بها
قانونا • تجارة المواد الغذائية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات الساريه ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 354خروج الشركة من مظلة احكام القانون  72لسنه  2017والعمل تحت مظله قانون الستثمار رقم  159لسنه
 1981ولئحتة التنفيذية شركة سبق قيدها برقم  165853قيدت فى  2021-05-09برقم ايداع 21084
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابته
والكافيهات  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسة هذه النشطه  .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
 - 324مجموعة التنمية الصناعية ش م م شركة سبق قيدها برقم  28344قيدت فى  2007-11-08برقم ايداع
شراء وبيع وتقسيم
 22933وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح الغرض الشركة كالتى1 :
الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية (كهرباء مياه صرف) مع مراعاة ماورد بقرار رئيس
التنمية
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة2 .0082
الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من
إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
رئيس مجلس الوزراء ويشمل ذلك ما يأتي:
إنشاء البنية الساسية الداخلية ومصادر
إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
التسويق والترويج وبيع وإيجار وتنمية وتطوير وإدارة وصيانة
البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
إنشاء مباني
وتشغيل المنشآت وأراضي المناطق الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية.
ل
إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات
مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.
إقامة و إدارة وتشغيل وتأجير واستئجار وحدات المخازن ومباني
بداخلها وتقديم الخدمات المنية والحراسة بها.
الخزين لتخزين كافة أنواع البضائع والمنقولت المسموح بها قانونا ,و ذلك للشخاص الطبعية و العتبارية.
توزيع المنتجات المسموح بها قانونا.
القيام بأعمال أرشفة المستندات.
تقديم الخدمات اللوجيستية.
تقديم الخدمات والنشطة
تقديم جميع الخدمات المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والتصالت.
تخطيط وإقامة
التعليمية في مجال التدريب المهني وبرامج التأهيل الفني وتنمية المهارات ونقل التكنولوجيا3 .
إقامة وتشغيل محطات توليد الطاقة التقليدية والطاقة
المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات4 .
المتجددة واقامة محطات المحولت وانتاج وتوزيع الطاقة في نطاق القوانين المنظمة وموافقات الجهات المعنية5 .
إقامة وتشغيل فندق (ثابت) والنشطة المكملة أو المرتبطة به من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية
إقامة وتشغيل دار حضانة لرعاية الطفال وذلك لخدمة المنطقة الصناعية.
وذلك لخدمة المنطقة الصناعية6 .
مع اللتزام بإفراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم اللتزام
بهذا الشرط يسقط حقها فى 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 أحكام القوانين و اللوائح
و القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في 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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 - 355ستاروير للقمشة والكسسوارات  Star wear for fabrics and accessoriesشركة سبق قيدها
برقم  178945قيدت فى  2022-01-03برقم ايداع  345وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركه اقامه و تشغيل مصنع ملبس جاهزه و ملبس طبيه وملبس راقيه من اقمشه غير منسوجه
و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه
هذه النشطه و يجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيه
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غراضها في مصر او في الخارج كما يجوز ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
 - 408البرج العالمية للستثمار شركة سبق قيدها برقم  115848قيدت فى  2018-01-18برقم ايداع
 3058وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .تجارة المستلزمات الطبية
والدوية والمعدات الطبية -.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتصدير  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 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 .
SANITA CONSUMER PRODuCTS S.A.E
 - 325سانيتا للمنتجات الستهلكيه ش0م0م
شركة سبق قيدها برقم  58288قيدت فى  2012-05-09برقم ايداع  9829وفى تاريخ 2022-06-22
تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .1 :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون والبلستيك وورق
اللومنيوم وتحويل المواد الخام الناتجة الي مواد وسيطة والمواد الوسيطة الي منتج نهائي وتعبئتها في شكل منتج
نهائي وإنتاج الورق علي انواعه من مواد أولية خام او من مخلفات التدوير وصناعة المنتجات الورقية والكرتونية
ومنها المحارم الورقية الرطبة والمرطبة والصحية واكياس الورق والبلستيك والكرتون المضلع وغير المضلع
للتغليف والورق الخام والكواب ,والصحون الورقية والبلستيكية ومنتجات ورق اللومنيوم  ,والمنتجات
البلستيكية ,حفاضات أطفال.حفاضات كبار السن .فوط صحية نسائية .ومختلف أنواع الشرطة اللصقة وتقطيع
رولت النيلون والورق وتحويلها الى لصقات ومنها لصقات الحفاضات ,وتقطيع الورق والكرتون لزوم حفاضات
الطفال وكبار السن والفوط الصحية  .فوط سفرة  .فوط مطبخ ( بكر مطبخ ) .بكر تواليت .بكر مناشف ورقية.
مناديل علب .مفارش ورقية للمائدة .رولت المونيوم .رولت كيلينج فيلم .مناديل جيب .رولت استرتش فيلم -
مركب . PS.PP.PEحبيبات مركبة من كربونات كالسيوم مضاف اليها ريزن بلستيك  .اضافات محسنة.
رولت واكياس وشنط بلستيك .صوب زراعية بلستيك .حبيبات بلستيك مسترجعة "معاد تدويرها" من البولي
ايثلين أو البولي بروبلين .2 .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات السائلة ,ومنتجات العناية الشخصية (
كالشمبوهات ,معاجين ,كريمات) وإنتاج الصابون بأنواعه ,ومزيلت العرق والكولونيا وصبغات الشعر بأنواعها,
وإنتاج منظفات بودرة عالية ومنخفضة الرغوة صناعة المماسح الرطبة والسوائل اللزجة المكثفة (جل) والمواد
التجميلية والطبية (عدا الدوية) ومواد التنظيف والرضيات والمساحيق والسوائل وكل ما ينتج او يتفرع او يشابه
صناعة المنتجات أعله.3 ,إقامة وتشغيل مصنع لصناعة المعدات وخطوط انتاج ولتصنيع قطع الغيار لللت
والمعدات بكافة أنواعها .4 ,انتاج كافة أنواع واشكال أقنعة الوجه (الكمامات) للستعمالت المختلفة .5 .انتاج كافة
انواع المستلزمات الطبية .6 ,انتاج كافة انواع واشكال مفارش السرير للستعمالت المختلفة .7 .انتاج كافة انواع
واشكال منتجات التنظيف القطنية ومنها اعواد تنظيف الذن والقطع القطنية بأشكالها المختلفة والخاصة بتنظيف
وازالة المكياج.8 .التصنيع لدى الغير .9التجارة اللكترونية عبر النترنت .أنشطة خارج نطاق القانون  8لسنة
 :1997وتجديد وتأهيل الماكينات واللت والمعدات والدوات والعدة وقطع الغيار الجديدة والمستعملة والخراطة
علي أنواعها وصيانة وتأهيل المباني الصناعية ,التجارة العامة (فيما هو مسموح به قانونا) ومزاولة التصدير وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ,مع إقرار حسابات مستقله لكل نشاط علي حده .ويجوز للشركة 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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 - 326ابو هشيمة ستيل لدارة مصانع الصلب (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  67488قيدت فى
 2013-07-10برقم ايداع  15427وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
تجارة جميع أنواع المعادن و التصدير و التوكيلت التجارية و للشركة أن تستثمر في النشطة الصناعية و التجارية
و الزراعية و التكنولوجية و الطاقة والنقل  ,مع مراعاة إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 327إى بى إكس للخدمات اللوجيستيه ( EPX LOGISTICSش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 78210
قيدت فى  2014-11-30برقم ايداع  28881وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة هو  -1 -النقل البري والبحري للبضائع والشحن والتفريع  -2التخليص الجمركي والفراج الجمركي ورص
البضائع في المستودعات ر  -3اقامه وتشغيل المخازن لتحرين الدوية والبضائع المسموح بها قانونا  4تخزين
المبيدات والسمدة والمخصبات الزراعيه  -5 - .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  , 6 ,التجاره العامه
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -7تحرين اضافات العلف وتدوالها  -8صيانه اجهزة ومعدات طبيه -9 -
تشكيل وتشغيل المعادن وتدوير المخلفات وتعبئه وتغليف المواد الغذائية والدوية لدى الغير تلتزم الشركه باحكام
القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله
التجاريه  ,ول بنشي تأسيس الشركه اي حق في مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاواله
غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا العرض خالد وجدى أبو المعاطى عبده
طارق وجدى أبو المعاطى عبده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تتحدي بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية .
 - 328كابريول للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  88062قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع
 33276وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  /الستثمار
والتسويق العقاري المقاولت العمومية والمتكاملة والمتخصصة  .ادارة وتشغيل وتملك القري السياحية والفنادق (
الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية
ورياضية وتجارية وثقافية التصدير والتوكيلت التجارية تقديم الستشارات الهندسية مع مراعاة ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة . 2008
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1981والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القانونين المنظمة لهذا الغرض  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجهة من الوجوهة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 329المصريه للترجمه ( المصرية ميديا ) شركة سبق قيدها برقم  101202قيدت فى  2017-01-18برقم
ايداع  2306وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :ترجمة افلم – ترجمة
كتب ادبية وعلمية وثقافية وتاريخية والترجمة بجميع انواعها – التدريب على اعمال الترجمة – التسجيلت
الصوتية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذة النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيدية
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 - 330برايم بيلد للستثمار العقارى  Prime Buildشركة سبق قيدها برقم  148637قيدت فى
 2020-03-23برقم ايداع  12781وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
الستثمار العقارى وانشاء وادارة المخازن بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه . 2008
 - 331أطباء الحياة للعيادات والمراكز الطبية المتخصصة شركة سبق قيدها برقم  150126قيدت فى
 2020-06-24برقم ايداع  18500وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وماتضمنة من أنشطة داخلية علجية أو طبية
من العيادات الخارجية وأقسام الشعة التشخيصية وأقسام الشعة المقطعية وأقسام العلج الطبيعي وصيدليات داخلية
وبنوك الدم المملوكة لها وللغير وغرف العمليات وغرف الرعاية المركزة وأكشاك الولدة ووحدة تعقيم مركزية
الكترونية ومراكز لحضانات الطفال وعيادات السنان ومعمل متكامل حديث وحجرة عمليات صغيرة للمرضى
وكافتيريا لخدمة الزوار والمرضى ووحدات القلب والقسطرة المتخصصة وسيارات السعاف العادية ووحدات
العناية المتنقلة وذلك دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بإعمالها 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
 - 332ترفينا ايجيبت جروب للستيراد  Tervina Egypt Group T.E.Gشركة سبق قيدها برقم
 152328قيدت فى  2020-08-16برقم ايداع  25784وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة ليصبح  -1الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم
 120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجارية  ,ول
ينشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -2التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
 -3التوريدات العمومية  -4الستثمار والتطوير العقاري -5المقاولت العامة والشاملة
به قانونا
والمتخصصه  -6الصيانة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول 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 .
 - 333إف أو دابليو للدعاية والعلن وتنظيم المؤتمرات FOWشركة سبق قيدها برقم  157854قيدت فى
 2020-12-02برقم ايداع  45351وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  .تنظيم المعارض ( عدا السياحية ) والمؤتمرات
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة  .انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان 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 فيها
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 334أي تو ايه لتجارة وتوزيع الدوية  I2Aشركة سبق قيدها برقم  160637قيدت فى 2021-01-24
برقم ايداع  3446وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة وتوزيع
الدوية  /إدارة الصيدليات  /التسويق والدعاية والعلن  /تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والورقيات  /تقديم
خدمات الرعاية الصحية والطبية والجتماعية 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 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.
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 - 335المعدات المتطورة للستيراد والتصدير
 Advanced Machinery Company )AMC( Import & Exportشركة سبق قيدها برقم
 166793قيدت فى  2021-06-01برقم ايداع  24313وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة 1982
ليصبح -
والقانون رقم  121لسنة  1982فى شأن تنظيم سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجاريه  ,ولينشئ تأسيس
الشركه اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به
المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض- .
إدارة و
التوريدات العمومية  -المقاولت العامه  -حق استغلل العلمات التجارية "الفرنشايز" -
قانون -
تشغيل مراكز صيانة السيارات و مراكز تغيير زيوت و غسيل السيارات وتجارة جميع الزيوت و قطع الغيار و
الكسسوارات الخاصة بالسيارات و كذلك بيع و شراء السيارات الجديدة و المستعملة 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 في شركة اخري او معها او ان تتحول الي
شركة من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون
 - 336واى ايه ديفليبمنت كونسلتنت للستشارات
 Y A DEVELOPMENT CONSULTANTشركة سبق قيدها برقم  166838قيدت فى
 2021-06-02برقم ايداع  24538وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
أنشطة قانون :72صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير/
اللكترونيات ,ومراكز البيانات ,وأنشطة التعهيد,وتطوير البرمجيات ,والتعليم التكنولوجي أنشاء وادارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها الستثمار العقاري بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم ادارة وتسويق وتشغيل وادارة
أنشطة خارج
اللعاب الرياضية و أنشاء الندية الخاصة و الكاديميات و الندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية
قانون  72ادارة المشروعات عدا الفندقية التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة المواد
الغذائية التسويق اللكتروني عبر النترنت تسويق المنتجات ادارة وتشغيل سوبر ماركت وكالة دعاية
واعلن تسويق وتصميم حملت اعلنية أون لين واوف لين تصميمات داخلية بناء وتنفيذ مشاريع أنشائية
تصميم وتنفيذ مواقع الكترونية ومطبوعات تصنيع وتغليف وتعبئة المواد الغذائية لدي الغير ادارة وتشغيل
انشطه اللندري (تنظيف الملبس ) الغسيل والكي والتنظيف الجاف لكافة أنواع المنسوجات والمفروشات بما
فيها الملبس والفراء والجلود والستائر والبطاطين والسجاد والنتريهات وغسيل السيارات بالمنزل تنظيم وأقامة
المعارض والمؤتمرات بشرط أستصدار التراخيص لكل معرض علي حدة مع مراعاة القرار الوزاري رقم300
لسنة 2012بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط اجراءات الترخيص بها التصدير تلتزم الشركة بافراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي وجة
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
 - 337لفيميل لتوريد المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  170770قيدت فى  2021-08-17برقم ايداع
التوريدات
 37870وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح • :
تصنيع
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونيا • .
العمومية وعلي الخص توريد المواد الغذائية• .
وتعبئة وتغليف المواد الغذائية .

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

Page 738 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 338رضا عبد الحميد عبد الهادى عزالدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  186591قيدت فى
 2022-05-15برقم ايداع  28284وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
أنشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتجميد
الحاصلت الزراعية  /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الري الحديث بكافة أنواعها ومقاساتها  /استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في
هاتين الحالتين ان تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديث في
استزراع وليس الري بطريقة الغمر  /تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة ـ
أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017تصدير وتوريد الحاصلت الزراعية بكافة أنواعها  /التصدير
 - 339فوكسيلى لدارة المشروعات  Voxili for projects managementشركة سبق قيدها برقم
 189474قيدت فى  2021-04-19برقم ايداع  2449وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح
إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات
غرض الشركة هو  o :إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقيةo .
الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات عدا الكحولية وتقديم جميع المأكولت والتيك اواى ? .وعرض منوعات
حق استغلل العلمات
موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق البرجيكتور (VCD, DVD(. o
التجارية (فرنشايز) o .عموم التصدير o .التوكيلت التجارية (تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة
 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة .غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرضo .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
هذه النشطةo .
بأعمالها 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.
 - 340نيل جاردن للتنميه السياحه ( جمكو ) شركة سبق قيدها برقم  296216قيدت فى  1996-06-19برقم
ايداع  9450وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح  - 1 /شراء
وتاجير وإدارة و تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية كالفنادق والقرى السياحية والمنتجعات السياحية والمخيمات
والشاليهات والمطاعم والكافيتريات السياحية  -2 .تجهيز المنشأت السياحية بالمعدات والتوريدات الغذائية
والمشروبات للماكن السياحية -3 .التعاقد على جلب السائحين من الخارج لمنشأت الشركة الفندقيه وامتلك
وسائل النقل الخاصه بالسائحين لخدمة سائحى فنادق الشركة والشركات السياحية الخرى ماعدا النقل الجوى 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 التى تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ’ كما يجوز لها أن تندمج فى
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 341خطاب لتجاره الورق شركة سبق قيدها برقم  9673قيدت فى  2003-03-25برقم ايداع 1349
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة الورق و الستيراد و التصدير و
التوكيلت التجارية قطاعى و استيراد كافة انواع الورق  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982
والقانون رقم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اي حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .اقامة و تشغيل مصنع لقص و تحويل الورق  .وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 342ورود للخدمات الزراعية ش م م شركة سبق قيدها برقم  25472قيدت فى  2007-06-28برقم ايداع
 12689وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .اقامة وتشغيل محطة لفرز
وتجهيز وتعبئة وتبريد وحفظ وتصدير الخضروات والفاكهة  .استزراع الراضى فيما عدا المناطق الصادر بها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وفقا لحكام المادة  12من القانون رقم  94لسنة  2005وادارة
المشروعات الزراعية وايجار المعدات الزراعية للغير  .تقديم الستشارات الهندسية( فيما عدا ما يتعلق بسوق
الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و
الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) .تقديم الخبرة الفنية فى النشطة
الزراعية  .التصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982و القانون رقم
 121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكاله التجاريه ,و لينشئ تأسيس الشركة أي حق
في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل
بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التصنيع الزراعى و الغذائى لدى الغير  .مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح
و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .
 - 343ايكوتيك للهندسه والخدمات الفنيه ش ذ م م  Ecotec Engneering & Technical Servicesشركة
سبق قيدها برقم  26871قيدت فى  2007-08-28برقم ايداع  17789وفى تاريخ  2022-06-23تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :الستشارات التجارية و الستيراد والتصدير وتقديم الحلول الهندسية
والفنية للمشروعات والتوريدات والمقاولت العمومية ونقل عمال وبضائع  .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 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 .
 - 344شركة وير تشويس للتجارة والستثمار " ش.ذ.م.م " شركة سبق قيدها برقم  46291قيدت فى
 2010-06-09برقم ايداع  12691وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
 -1التجارة العامة  -2 ,الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و اعمال التخليص الجمركي للشركة و للغير ,
 -3إدارة المشروعات ( فيما عادا الدارة الفندقية )  -4 ,المقاولت العامة  -5 ,التوريدات العمومية  .مع مراعاة
احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها و التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او تلحق بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 345بوتشرز بيرجر (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  59956قيدت فى  2012-08-12برقم ايداع
إقامة وإدارة وتشغيل المطاعم
 16650وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح التالى-1 :
والكوفى شوب لتقديم كافة أنواع المأكولت والمشروبات (عدا الكحولية) ,مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
إعداد وتصنيع وتحضير وتجهيز
والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة-2 .
وحفظ وتعبئة وتغليف وتوريد وتوزيع وبيع كافة أنواع اللحوم والدواجن ومصنعاتها ,وكذا كافة أنواع الفاكهة
والخضروات -3 .إعداد وتصنيع وتحضير وتجهيز وحفظ وتعبئة وتغليف وتوريد وتوزيع وبيع وعرض كافة
تصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف وبيع وعرض كافة أنوع منتجات
أنواع المخبوزات والحلوى من عجين-4 .
الستشارات بصفة عامة وبصفة
التوزيع فيما هو مسموح به قانونا-7 .
اللبان -5 .التوريدات العمومية-6 .
خاصة فيما يخص مجال المطاعم والغذية ,وذلك 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 راس المال ولئحته التنفيذية
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 - 346شركة المجموعة المتحدة للهندسة و التجارة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  82366قيدت فى
 2015-04-29برقم ايداع  12168وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
 :ادارة وتشغيل مكتبة  .الستيراد والتصدير  .اعداد التصميمات الهندسية  .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا
 .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .التوريدات العمومية  .ايجار السيارات  .ادارة وتشغيل سوبر ماركت
 .ادارة و تشغيل المطاعم والكافتريات  .تلتزم الشركة باحكام القانون  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين
 ,ولينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
 - 347ريد ستون للدوية RED STONEشركة سبق قيدها برقم  98337قيدت فى  2016-10-30برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية
ايداع  33362وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح -
البشرية والمكملت الغذائية والمحاليل ومستحضرات التجميل والكيماويات والدوية البيطرية والمستلزمات الطبية
وتصنيع كل ما سبق لدى الغير وتسجيل كل ما سبق وتوزيع كل ما سبق  .مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2017مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2018
 - 348سعيد محمد محمد البكرى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  98645قيدت فى  2016-11-07برقم ايداع
 34540وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع
الدوات الكهربائية و تصنيع اعمدة الضغط العالي و المتوسط و اعمدة انارة الشوارع و اللوحات و الموزعات
الكهربائية و المجاري الكهربائية و وحدات الضاءة الداخلية و الخارجية و اعمال الجلفنة و الدهانات و كذلك
الصناعات المعدنية و المسبوكات بجميع انواعها
 - 349أتوم الفرعونية للمنسوجات و الملبس الجاهزة ATUM PHARAONIC FOR TEXTILE AND
 READY MADE GARMENTSشركة سبق قيدها برقم  124282قيدت فى  2018-08-15برقم ايداع
 35274وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التجارة العامة والتوزيع فيما هو
مسموح به قانونا على الخص الملبس الجاهزة والمنسوجات والحذية والكسسوارات بجميع أنواعها  .تسويق
الملبس الجاهزة والمنسوجات والحذية والكسسوارات بجميع أنواعها  .التصنيع لدى الغير  .التسوق اللكتروني
عبر النترنت  .التجارة اللكترونية عبر النترنت  .تقديم الستشارات ( فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية
وكذا الستشارات القانونية والستشارات 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 )  .الستيراد والتصدير  .مع مراعاه أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 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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 - 350شركة مستودع السكندرية للمواد البترولية(ايه بى بى تى) ALEXANDRIA PETROLEUM
 PRODUCTS TERMINAL - APPTشركة سبق قيدها برقم  133992قيدت فى  2019-04-09برقم
ايداع  16422وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة وإنشاء وتأجير
مستودع لتخزين المواد البترولية ومشتقاتها فيما عدا المواد الكيماوية الخطرة .إدارة وتشغيل مستودعات تخزين
المواد البترولية والبتروكيماوية ومشتقاتها وتوفير المرافق الخاصة بتشغيلها .المقاولت العامة .التجارة العامة فيما
هو مسموح به قانونا  .الستيراد .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  ,1982في شأن سجل المستوردين
,ول ينشيء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونت على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 351أحمد أمين مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  148312قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
أنشطة قانون  72لسنة
 11697وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ?
تسويق والستثمار العقارى بالمدن
 - 2017اعمال التوصيف و التصميم لشبكات و نقل و تداول البيانات -
والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع
مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008
انشاء اوادارة اوتشغيل مدارس و معاهد
انشاء اوادارة اوتشغيل المدارس -
و القانون رقم  14لسنة - 2012
التعليم الفنى  -انشاء الجامعات  -اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفارى و الموتيلت و الشقق و الجنحة
الفندقية و القرى السياحية و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية
او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة
و القرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات
اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة و ما تضمة
المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع -
من انشطة داخلية او طبية  -اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخصية او العلجية بشرط ان تقدم (  ) % 10سنويا
بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية
اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى و الطفلى فيما عدا خام
او التشخصية لها بالنسبة للمركز -
استزراع الراضى
السمنت  -استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع -
المستصلحة و يشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغرض الستصلح و الستزراع وان تستخدم
التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية او
طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر -
التسويق و الترويج لراضى المنطقة
استكمال التنمية او تسويق او ادارة المناطق الصناعية ويشمل ذلك مايلى -
ادارة المنطقة الصناعية و صيانة
الصناعية لجذب رؤوس الموال و المشروعات الصناعية للمناطق الصناعية -
مشروعات السكان التى يتم تاجير و حداتها بكامل لغراض السكن غير الدارى
المرافق و المنشات بداخلها -
بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدد ابنية -
انتاج المعدات و خطوط
مشروعات السكان الجتماعى و مشروعات السكان الموحهة لمحدودى الدخل -
التطوير العقارى  -اقامة و تشغيل محطات تموين و خدمة السيارات
النتاج " نشاط من خارج قانون - 72
الدعاية
 المقاولت العامة  -اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة -شراء و بيع و تقسم الراضى بغرض البناء عليها و
و العلن بكافة الوسائل المسموعة و المقرؤه و المرئيه -
الستيراد و التصدير  -اقامة و تشغيل وادارة المطاعم و
مدها بالمرافق الساسية ( كهرباء  -مياه  -صرف ) -
الكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ( عدا الكحولية ) و تقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى -
انشاء المولت الدارية و التجارية و السكنية وصيانتها و تشغيلها مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز
مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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 - 352خروج الشركة من مظلة قانون  72لسنة  2017والدخول تحت مظلة القانون  159لسنة  1981شركة
سبق قيدها برقم  155592قيدت فى  2020-10-15برقم ايداع  37021وفى تاريخ  2022-06-23تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :التسويق العقاري  .اعداد وتنفيذ التصميمات الداخلية و الديكور  .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 اوتشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون
 - 356ايه جي بارسل اكسبريس للخدمات اللوجيستية  Eg Parcel Express Logisticsشركة سبق قيدها
برقم  179586قيدت فى  2022-01-13برقم ايداع  2426وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة  .الخدمات البريدية والبريد السريع ونقل الطرود والشحن الجوى  .النقل البري الداخلي
للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب (الداخلي  /الدولي) أو النقل البري للبضائع (الداخلي  /الدولي)
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة
النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى  .ايجار واستتجار السيارات النقل والحافلت فيما عدا التأجير
التمويلي والنقل السياحي  .تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن البري والبحري والجوي للبضائع والتفريغ
والتخليص الجمركي  .التوكيلت الملحية  .التسويق اللكتروني عبر النترنت  .اقامة وتشغيل مراكز التصالت (
كول سنتر )  .1صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير
اللكترونيات و مراكز البيانات وانشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  . 2أعمال التوصيف و
التحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  . 3اعمال تصميم وانتاج البرامج
والتطبيقات و انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  . 4انتاج المحتوي
اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات  . 5.ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية
 . 6.أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . 7انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها  . 8.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . 9تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول
البيانات  .10التصالت وخدمات النترنت  . 11المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما
في ذلك براءات الختراع والنماذج و الرسوم الصناعية  .12اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم
خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية . 13اقامة و اداره وتشغيل وصيانة محطات
وشبكات التصالت السلكية واللسلكية و القمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية
وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  .14مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية والمشروعات التي تدعم
علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج
الحربي رقم  64لسله  .15 )2003إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  . 16انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها  .17حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  .18النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى
التقليدى من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني  .تقديم
الستشارات في المجالت الملحية البحرية وتكلنولوجيا المعلومات ( فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات
و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  28من قانون سوق راس المال
ولئحتة التنفيذية ) 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 باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها
و تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 357عمر محفوظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  179925قيدت فى  2022-01-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هوتجارة وتوزيع الملبس الجاهزة
واكسسوارتها /تصنيع الملبس الجاهزة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبية 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 .

 - 358سيد عبدالرحيم احمد مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  163297قيدت فى  2021-03-14برقم
ايداع  12097وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :اقامه وتشغيل
مصنع لنتاج وتصنيع منتجات البلستيك ورولت البلستيك والكياس والشنط والطباعه عليها وتصنيع خطوط
النتاج البلستيك بجميع انواعها واسطنمبات الحقن بجميع انواعها واشكالها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط
 - 359سينو ايجيبت ناكسين كونستراكشن انجينيرينج
 SINO- EGYPT NAXIN CONSTRUCTION ENGINEERINGشركة سبق قيدها برقم
 170192قيدت فى  2021-08-08برقم ايداع  35892وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة  .المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  .تأجير واستئجار اللت والمعدات فيما عدا
التأجير التمويلي  .اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحوليه)
وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى  .اداره وتنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحيه بشرط استصدار
التراخيص اللزمه لكل معرض علي حده  .التوريدات العموميه  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 360مستشفي الجنزوري التخصصي شركة سبق قيدها برقم  4100قيدت فى  1999-11-02برقم ايداع
 6021وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتجهيز وادارة مستشفى
مرفق احدث المستويات العالمية وتشتمل على اقسام بالجراحة والعمليات الصغرى والكبرى والشعة والباطنة
وامراض الجهاز التنفسي والمسالك البولية والنف والذن والحنجرة والعظام والحروق والعناية المركزة وامراض
القلب والمخ والعصاب والولدة والطفال وامراض الجهاز التناسلي وامراض الدم والجهاز الهضمي.2.اقامة
معمل للتحاليل بجميع انواعها مجهزة باحدث وارقى الجهزة التكنولوجيا .3.اقامة صيدلية لتغطية متلطبات
المرضى العلجية والمستلزمات الطبية اللزمة .4.اقامة مركز للعلج الطبيعي وفترة النقاهة من المراض المختلفة
.5.انشاء مركز لعلج الدمان .6.اقامة قسم للستقبال والسعاف ومركز للسعاف على الطرق السريعة.7.عموم
الستيراد والتصدير والوكالت التجارية .8.تقديم الستشارات الفنية في مجالت الطب والعلج .9.ادارة
المستشفيات لحساب الغير.10.اقامة وتشغيل وتصنيع جميع الملبس الطبية من القمشة المنسوجة او التريكو او
الغير منسوجة المتنوعة سواء بالمنتجات الطبية او العامة او التخصصية مثل الجاون والفارول وغطاء القدم
والرأس والكمامات المتنوعة بجميع انواعها ومفارش العمليات المتنوعة والقفازات المتنوعة بجميع انواعها
والملبس الداخلية للعمليات الجراحية من القمشة المتنوعة بجميع انواعها المختلفة وتصنيع جميع الحذية
والشباشب الطبية ومستلزماتها ومنتجاتها .الطبية المختلفة وتصنيع جميع المنتجات الطبية من مشتفات البترول مثل
الفازلين الطبي وتعبئة وتصنيع وتغليف جميع انواع المطهرات والكحولت العلجية المختلفة الطبية فقط وتصنيع
جميع المواد الجيلتينية المختلفة الطبية مثل جلتين الطبي والربطة المختلفة من الربطة و المنتجات الطبية
وتصنيع جميع المنتجات الطبية من اللتكس مثل العوازل الطبية والحلمات والعضاضات وشفاطات الثدي والصابع
الطبية والقفازات الطبية بجميع انواعها سواء من اللتكس او الخرى بجميع انواعها وتصنيع جميع المنتجات
اللدائنية المتنوعة الطبية مثل قفازات بلستيك وواقي وجه من البلستيك ومريله طبية من بلستيك من البرولي
برولين وتصنيع جميع الجهزة الطبية المتنوعة و المنتجات الطبية مثل الربطة المتنوعة اللصقة والغير اللصقة
والغيارات الجراحية اللصقة والغير لصقة والجاونوالدريسنج والكمامات المتنوعة والكمامات  . N95الرثوباد
والبلستر والشربات وبدلة التخسيس وجميع منتجات النيوبرين المتنوعة واجهزة الضغط والترمومتر المختلفة
واجهزة السكر المختلفة واجهزة الستنشاق وشرائط اخبتار الحمل ولصقة النمر البلستر ولصقة النمر وتصنيع
وتجميع وتعبئة وتغليف جميع المنتجات والجهزة والمستلزمات الطبية بجميع انواعها ,وكل الوحدات الصناعية يتم
استخدامها داخل او خارج المستشفى .11 .انشاء المراكز الطبية المتخصصة داخل المستشفى  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطة ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه للشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها 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
 - 361اى كيو اون تور  I Q ON TOURشركة سبق قيدها برقم  25815قيدت فى  2007-07-17برقم
ايداع  14156وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة وتشغيل مارينا
اليخوت ومراكز الغوص ويخوت السفارى والنشطة المكملة او المرتبطة بها  /تجارة الملبس الجاهزة والدوات
والمستلزمات الرياضية من شراء وبيع  /التصدير بصفة عامة  /إنشاء وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات
السياحية وكافة الخدمات المرتبطة بهم  /تقديم كافة أنواع الستشارات عدا القانونية وعدا الستشارات والدراسات
المالية المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال او الستحواذ وكذلك الستشارات المالية المتعلقة بالنشطة الواردة
بالمادة رقم  27من القانون رقم  95لسنة  / 1992تنظيم الحفلت والمؤتمرات والجتماعات العامة والخاصة /
التوريدات العمومية للمأكولت والمشروبات للحفلت والمناسبات والمؤتمرات والمنازل  /تأجير السيارات مع
مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات
السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 362بيري للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  50952قيدت فى  2011-03-20برقم ايداع
 4703وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  – 1الستيراد والتصدير – 2
تجارة اجهزة التليفون المحمول واكسسوارات المحمول وصيانة التليفون المحمول والجهزة اللكترونية والكهربائية
بكافة انواعها ومستلزماتها  – 3التوريدات العمومية والمقاولت العامة  – 4تصنيع التليفون المحمول وشاشات
التليفزيون واللمبات الليد والخلطات الكهربائية والبوتجاز الكهربائي والكاتل وتصنيع كاميرات المراقبة – 5
البيع بالعمولة
 - 363قبيلة للنتاج العلمى (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  81295قيدت فى  2015-03-24برقم ايداع
 8318وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :انتاج كافه البرامج التلفزيونية
والسنيمائيه والمسلسلت والغاني والفلم والمسرحيات وتوزيعها والقيام باعمال المونتاج والجرافيك وانتاج كافة
المصنفات الفنيه من كاسيت وفيديو والسطوانات المدمجه  /انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت
وصورة وبيانات  /التصدير والتوكيلت التجارية  /الدعاية والعلن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءه و المرئيه
 /اقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  /اصدار نشرات
غير دورية  /منح حق استغلل العلمات التجارية (الفرانشايز) تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه 1982
والقانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه ولينشئ تاسيس الشركه
أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوالة غرضها من الجهات المختصه وبما
ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 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 شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية
 - 364نماء لصناعه العلف شركة سبق قيدها برقم  85669قيدت فى  2015-08-26برقم ايداع
 23879وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح أصبح نشاط الشركة هو  :اول  -:اقامة وتشغيل
بروتين الصويا بطئ
مركزات اعلف حيواني -3 .
مركزات اعلف الدواجن -2 .
مصنع لتصنيع -1 -:
اعلف ارانب  -6 .اعلف تسمين حيواني  -7 .اعلف البان حيواني
اعلف دواجن -5 .
المتصاص -4 .
 -8 .اعلف اسماك  -9 .اعلف اغنام وماعز -10 .ذرة مجروشة -11 .تصنيع وتصميم وطباعة الشكاير
والعبوات البلستيكية لمنتجات الشركة  .ثانيا  -:التجار في العلف وخاماتها  .ثالثا  -:فحص وتحليل منتجات
الشركة بواسطة سيارة مجهزة لذلك  .رابعا -:تصنيع رولت بلستيك  . p.v.cخامسا -:تجارة خامات
ومركزات العلف مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده  .مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350لسنة  2007وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 365العابدين للتجارة شركة سبق قيدها برقم  88272قيدت فى  2015-11-29برقم ايداع  34126وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :التجارة العامة في كل ما هو مسموح به
قانونا وعلى الخص تجارة الدوات الكهربائية والسيارات والثاث وتجهيزات المنازل والملبس والحذية والشنط
والساعات والمجوهرات والنظارات والمستحضرات التجميلية والدوات والملبس الرياضية ولعب الطفال والكتب
والدوات المكتبية والمواد الغذائية ,والبيع والتوزيع بالجملة والتجزئة .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.
التوريدات العمومية
إقامة وتنظيم المعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده
إدارة المشروعات /الصيانة المتعلقة بالمشروعات المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومقاولت صيانة
المباني الشحن (الري البحري الجوي) والتفريغ والتخليص الجمركي للبضائع .البيع بالتقسيط صيانة الجهزة
والمعدات الستهلكية التشطيبات والتجهيزات المنزلية حلول الطاقة المتجددة للمنازل تلتزم الشركة بأحكام القانون
رقم  120لسنة  1982والقانون  121لسنة  1982في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ,ول
ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوله 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 باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا للقانون ولئحته التنفيذية
 - 366لسيرينا بالم بيتش للستثمار السياحى والعقارى شركة سبق قيدها برقم  91083قيدت فى
 2016-02-25برقم ايداع  6315وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار والتطوير
والتسويق العقاري  - .تخطيط وإقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات  - .إقامة وتشغيل
وبيع وإيجار وتأجير القري السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو
المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية  - .الدارة والتسويق السياحي للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية  - .تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء
علي إختلف مصادرها وشبكات توزيعها  - .مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما
ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - . 2008مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشروط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى
وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحتة التنفيذية  .الستثمار
 - 367السارة بلست ( رفعت فهمى يسى وشريكته ) شركة سبق قيدها برقم  93764قيدت فى
 2016-05-22برقم ايداع  16231وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح استدراك للتاشير
رقم  42790في  2020 / 11 / 19بموجب صحيفة استثمار رقم  73730يوم  29مايو  2022تم تصحيح
الغرض كالتالي  :غرض الشركة هو  :إقامة وتشغيل مصنع لصناعة منتجات بلستيك (عبوات من بلستيك عامة)
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 368فيني ايجيبت المحدودة  VINI EGYPT LIMITEDشركة سبق قيدها برقم  110209قيدت فى
 2017-10-02برقم ايداع  36110وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
 .1التصنيع لدى الغير بغرض التجار .2 .التجارة العامة بما فيها تجارة العطور  ,مستحضرات التجميل ,ومنتجات
النظافة والعناية المنزلية والعناية الشخصية .3.التصدير.4.التوريدات العمومية .5.اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
واستخلص وتعبئة وبيع وتوزيع كافة المواد الكيماوية والطبية والزيوت والعجائن والمركبات العطرية الطبيعية
والكيماوية ومكسبات الطعم والرائحة والعطور ومستحضرات التجميل بكافة انواعها وتصنيع عبوات ومستلزمات
التعبئة والتغليف وتوزيعها وتصريف منتجاتها .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة,ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أوفى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية.
 - 369سيماك المتحدة للستثمار و التطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم  115274قيدت فى
 2018-01-04برقم ايداع  9154وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .مقاولت صيانه المباني  .ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .التوريدات العمومية  -تقديم خدمات النظافة للمباني والمنشات .
تنسيق الحدائق واعمال اللند سكيب  .مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  1350لسنه  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 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 السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذية .
 - 370كوالتي تريد شركة سبق قيدها برقم  115696قيدت فى  2018-01-16برقم ايداع  2510وفى
تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة
والمقرءة والمرئية  /التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982وتنظيم أعمال الوكالة
التجارية  .ول ينشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القانون القوانين المنظمة لهذا الغرض  /التجارة العامة والتوزيع
 /التوريدات العمومية  ,التسويق الليكتروني عبر النترنت  /إقامة وتنظيم المعارض والحفلت العامة ( بشرط
استصدار ىالتراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة ) (فيما عدا المعارض السياحية)  /بيع وتوزيع المنتجات
الكهربائية والليكترونية  /تغليف الهدايا  /المقاولت العمومية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية
 - 371ايفر جرين ايجيبت يونيتد  Ever Green Egypt Unitedشركة سبق قيدها برقم  119122قيدت
فى  2018-03-22برقم ايداع  14044وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
هو الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982القانون رقم
 121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التوريدات العمومية المقاولت العامة إدارة المشروعات وإقامة
مشروعات الستزراع بكافة اشكالها تصدير الحاصلت الزراعيه الطازجة والمجمدة والمجففه و الحبوب الجافة
استيراد وتجارة و صيانه و تحديث معدات شبكات الري مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحتة التنفيذية.
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 - 372بانوراما العبور للمقاولت و التوريدات و الستثمار العقاري و الزراعي و الخدمات البتروليه و العمال
الفنية شركة سبق قيدها برقم  121726قيدت فى  2018-06-03برقم ايداع  24500وفى تاريخ
 2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع
المشروبات عدا الكحوليه .وتقديم جميع انواع الماكولت التيك اواى .المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه.
التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العموميه .التصدير والتوكيلت التجاريه .تلتزم
بالشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  118لسنه  1975في شان سجل المصدرين وتنظيم
اعمال الوكاله التجاريه ول ينشا 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 .اقامه تشغيل
واداره وصيانه محطات تحليه وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .مقاولت العمال
الكهروميكانيكيه .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع
الراضي المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع
وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطرق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  .2008تربية جميع انواع
الدواجن والطيور سواء لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .تربية جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .اقامه المزارع سمكيه .مقاولت
العمال الميكانيكيه والكهربائيه .مراقبه الجوده في اعمال تفتيش وتطهير الراضي من مخلفات الحروب.
مقاولت ترميم المباني الثريه .اداره وتشغيل المحلت والمراكز التجاريه ومدن الملهي الترفيهيه للطفال .تقديم
الستشارات الهندسيه في ما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زيادة رأس
المال والستحواذ وكذا ل الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة اداره المشروعات.
مع مراعاه القرار الوزاري رقم  300لسنه  2012بشان شركات الداره الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات
الترخيص بها .تجاره جميع انواع العشاب و اخشاب .استغلل المناجم والمحاجر والملحات واستخراج الذهب
والمعادن النفيسه .صيانة ابار البترو وتنشيطها .صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه .وحفر آبار المياه
والبار غير العميقه اللزمه لغراض للبترول .العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه .معالجه السطح
من الترسيبات .مقاولت حفر آبار المياه .تقديم استشارات اعاده هيكله الشركات والقطاعات وتطوير الداء .مع
مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للممارسه 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 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لما تندمج فيها الهيئات السالفة
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.
 - 433جلف كريت للمنتجات السمنتية  GULF CRETE FOR CEMENT PRODUCTSشركة ذات
مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم  160915قيدت فى  2021-01-27برقم ايداع  4325وفى تاريخ
 2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح انشطة قانون  - 72انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من
صوت وصورة وبيانات  -تجارة الجمله والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة • نشاط خارج
قانون  -72تصنيع المنتجات السمنتيه (فيما عدا تصنيع السمنت) لدى الغير  -التوريدات العمومية مع افراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام 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

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

Page 749 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 373دايموند لتكنولوجيا حقول البترول  Diamond Oil Field Technology T.O.Dشركة سبق قيدها
برقم  122535قيدت فى  2018-06-28برقم ايداع  28024وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة  :تقديم الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك  :صيانة
ابار البترول وتنشيطها  /صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليه  /حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه
لغراض البترول  /العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه  /معالجه السطح من التسريبات  /الخدمات
المتعلقه بانزال المواسير التغليف وانابيب النتاج  /الخدمات المتعلقه بالستكشاف البترولي  /الصيانه المتنقله
للماكينات واللت والمعدات البتروليه  /التوريدات العموميه  /تاجير وبيع وصيانه المتنقله للمعدات البتروليه
والمعدات الثقيله ما عدا التاجير التمويلي  /توريد والصيانه المتنقله لمهمات المان الصناعي  /الستيراد والتصدير
والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركة باحكام القانون  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها من الجهات
المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64
لسنه  2003ويجوز 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 ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة
 - 376تجارتى للنظمة الرقمية  TEGARTIشركة سبق قيدها برقم  152424قيدت فى 2020-08-18
برقم ايداع  26124وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو • أنشطة داخل
قانون الستثمار رقم ?? لسنه ???? • :صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية
وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي• .
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها • .أعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها • .إنتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات • .إدخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل
اللكترونية • .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها• .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم
 72لسنة  • :2017تصميم وإدارة المواقع اللكترونية عبر النترنت• .تقديم خدمات الدفع اللكتروني • .توريد
وبيع أجهزة نقاط البيع  POSتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار
 - 377يوسف اسامه احمد حمدى محمد على يوسف و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  155404قيدت فى
 2020-10-13برقم ايداع  36224وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
تجاره الجمله والتجزئه لكماليات السيارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم مع مراعاه المجتمعات العمرانية الجديدة  .اقامة وتشغيل مصنع للصناعات المغذية لكماليات السيارات
 .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها.
 - 378العهد لدارة المنشآت الطبية شركة سبق قيدها برقم  161539قيدت فى  2021-02-10برقم ايداع
 6599وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :إدارة المنشأت الطبية من
عيادات تخصصية و مراكز طبية متخصصة إقامة و تشغيل و إدارة دور رعاية المسنين و مراكز تأهيل ذوى
الحتياجات الخاصة إقامة و تشغيل و إدارة مركز طبية متخصص في الطب النفسى و التأهيل السلوكى إقامة و
تشغيل و إدارة مركز تدريب و تنمية و تأهيل الموارد البشرية تقديم الستشارات فى مجال البحث العلمى ( فيما عدا
ما يتعلق باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة
زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال
الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال و لئحتة التنفيذية) وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون .إقامة و تشغيل و إدارة المعامل الطبية .إدارة الصيدليات .
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 - 374أى ثرى دي  A3Dشركة سبق قيدها برقم  130160قيدت فى  2019-01-16برقم ايداع 2250
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو  :التصدير والتوكيلت التجاريه  .تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم
اعمال الوكاله التجارية  ,ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة
 1صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العموميه •
تشملة من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهد وتطوير البرمجيات
والتعليم التكنولوجى  2 .اعمال التوصيف والتحليل والتصميم لنظم الحسابات بمختلفة انواعها  3 .اعمال تصميم
وانتاج البرامج والتطبيقات و انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  4 .انتاج
المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  5 .ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونيه  6 .اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها  7 .انتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  8اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9 .تنفيذ وادارة شبكات
نقل وتداول البيانات  10 .التصالت وخدمات النترنت  11 .المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق
الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية  12 .اقامة وادارة وتشغيل وصيانه
محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه
ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون 13 .مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنميه والمشروعات التى
تدعم علوم الفضاء والستشعار عند بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة (.مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج
الحربى رقم  64لسنه  14 )2003انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد اللباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  15 .انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها  16 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  17 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى
التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى • .
تقديم الكورسات والدورات والبرامج التدريبه •التصميمات الهندسيه والستشارات •أقامه و تنظيم الحفلت
تاجير القاعات والمساحات الداريه •النتاج الفنى والتوزيع للفلم السينمائيه
والمناسبات الفنيه •
والتلفزيونيه والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونيه وكافة العمال الفنيه من (تصوير صوت –
ميكساج – دوبلج – مونتاج – تحميض نيجاتيف – تصحيح الوان )مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة 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 التنفيذيه .
 - 375خروج الشركة من مظلة القانون رقم ( )72والعمل بالقانون رقم ( )159تحت إسم كابيتال ايجينسى
للستثمار العقارى  Capital Agencyشركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون شركة سبق قيدها برقم
 145611قيدت فى  2020-01-20برقم ايداع  2882وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
تعديل نشاط الشركة ليصبح غرض الشركة علي النحو التالي:الستثمار العقارى •.شراء و بيع و تأجير و امتلك
الراضى بهدف تقسيمها و تخطيطها ومدها بالمرافق و اعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشأت عليها و
اقامة المبانى و الوحدات السكنية و التجارية و الدارية و الترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو ادارتها أو استغللها
لحسابها أو لحساب الغير التسويق العقارى 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
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 - 379يو دى جى للتطوير العقارى  U D G -شركة سبق قيدها برقم  167214قيدت فى 2021-06-09
برقم ايداع  25995وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :الستثمار و
التطوير العقاري .أنشاء و إدارة و تشغيل المراكز الدارية أو التجاريه  .إدارة المشروعات .مع مراعاة القرار
الوزاري رقم  300لسنه  2012بشان شركات الداره الفندقيه وشروط و إجراءات التراخيص بها شراء و بيع و
تأجير وامتلك الرأضي بهدف تقسيمها و تخطيطها و مدها بالمرافق و اعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد أقامه
المنشات عليها واقامه و بيع وتاجير المباني و الوحدات السكنيه و التجاريه و الداريه و الترفيهيه لتمليكها او
تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير  .وذالك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و
القرارات الساريه ؛ و بشرط استصدار الترخيص اللزمه للممارسه هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج ؛ كما يجوز لها أو تشتريها أو تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون  .التجاره و
التوريدات العموميه .المقاولت العامة  .حق استغلل العلمات التجاريه ( الفرنشايز ) .الستيراد و التصدير .
 - 380فرستمووف اف ام للستثمار التجاري ( )Firstmove Fmشركة سبق قيدها برقم  174576قيدت
فى  2021-10-25برقم ايداع  50126وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
هو تجارة وتوزيع المواد الغذائية واللحوم والدواجن والمقاولت العامة وإدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية.
وذلك دون الخلل لحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها
أو التي قد تعاونا على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 381برو نايل للصناعات الخشبية  Pro Nile For Wooden Industryشركة سبق قيدها برقم
 176095قيدت فى  2021-11-17برقم ايداع  55095وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة انواعها  /اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المنتجات البلستكية ومستلزماتها بكافة انواعها  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات المعدنيه
ومستلزماتها بكافة انواعها  /والطباعة علي البلستك بكافة انواعه 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
- 382
ستاركون للمبانى الحديثه والتوريدات  starconشركة سبق قيدها برقم  176256قيدت فى 2021-11-18
برقم ايداع  55520وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :المقاولت
المتكامله  /التوريدات العموميه  /مقاولت اعمال المبانى الحديثة  /التصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة 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 أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 394النجار سيتى استيل شركة سبق قيدها برقم  133269قيدت فى  2019-03-25برقم ايداع 13701
وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة المعادن بجميع انواعها ومستلزمات
تشغيل المصانع  .توريد المعادن بجميع انواعها والكاوتش والرولمان بلى  .النقل لحساب الغير  .تأخير المعدات .
توريد قطع الغيار  .توريد الزيوت  .توريد الجهزة الطبية ومستلزماتها  .توريد مواد الدعاية والعلن
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 - 406ايدا الشرق الوسط لصناعة معدات العرض YIDE Display -Middle-Eastشركة سبق قيدها برقم
 94816قيدت فى  2016-06-27برقم ايداع  20251وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المعدات والشاسيهات الخاصة بأدوات العرض والعلنات .
تصنيع الشبابيك والبواب والنشاءات المختلفة من المعادن واللدائن البترولية  .التوريدات الطبية والمعملية دون
الدوية  .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده .
 - 407تراكو للصناعات الهندسية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102481قيدت فى  2017-02-22برقم
ايداع  6895وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .اقامة وتشغيل مصنع
لتشكيل وتشغيل المعادن  .اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل اليو بي في سي  .المقاولت العامة و المتخصصة
والمتكاملة  .الستيراد والتصدير  .التوريدات العمومية  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982
والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم 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 .
 - 383شركة خاصة محدودة بالسهم  -مؤسسة طبقا لقانون إنجلترا وويلز شركة كابريكورن إيجيبت ليمتد -
 Capricorn Egypt Limitedشركة سبق قيدها برقم  179362قيدت فى  2022-01-10برقم ايداع
 1622وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح الموافقة على إضافة تنفيذ التفاقيات التالية المبرمة
مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلله وبموجب وثائق التنازل المبرمة بين الشركة
والهيئة المصرية العامة للبترول  :أ ـ اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون رقم  99لسنة  1980المؤرخة 5
يونيو  1980والمعدلة بالقوانين  16لسنة  1984و 13لسنة  1988و 10لسنة  2001و 68لسنة  2006للبحث
عن البترول واستغلله في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية ووثيقة التنازل المبرمة بين الشركة والهيئة المصرية
العامة للبترول المؤرخة  23سبتمبر 2021ب ـ اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون رقم  7لسنة 1996
المؤرخة  7ابريل  1996والمعدلة بالقانون رقم  16لسنة  2005للبحث عن البترول واستغلله في منطقة شمال
شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية ووثيقة التنازل المبرمة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة
 23سبتمبر 2021ج ـ اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون رقم  199لسنة  2017السارية في  29أغسطس
 2017للبحث عن البترول واستغلله في منطقة شمال ام بركة بالصحراء الغربية ووثيقة التنازل المبرمة بين
الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة  23سبتمبر 2021د ـ اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون
رقم  3لسنة  1989المؤرخة  17يناير  1989والمعدلة بالقوانين  186لسنة  1993و 12لسنة  2001للبحث عن
البترول واستغلله في منطقة البيض الرضية (القطاع  3ص.غ ).بالصحراء الغربية ووثيقة التنازل المبرمة بين
الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة  23سبتمبر 2021ه ـ اتفاقية اللتزام الصادرة بموجب القانون
رقم  207لسنة  2014السارية في  1ديسمبر  2015للبحث عن البترول واستغلله في منطقة تنمية سترا
بالصحراء الغربية ووثيقة التنازل المبرمة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول المؤرخة  23سبتمبر2021
 - 384أحمد سوشي  AHMED SUSHIشركة سبق قيدها برقم  189323قيدت فى  2019-03-31برقم
إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم غير
ايداع  1865وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح •
إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات والمأكولت البحرية بكافة أنواعها وعلى الخص السوشى للمناسبات
السياحية •
والحفلت والفراد • الستيراد تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
 ,ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 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
.
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 - 385شركه الطلئع المصريه للتجارة الدوليه شركة سبق قيدها برقم  302884قيدت فى 1997-03-15
برقم ايداع  4969وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة وتسويق وبيع
وشراء جميع أنواع السيارات سواء كانت مصرية أو اجنية الصنع داخل وخارج جمهورية مصر العربية و التجارة
الداخلية والدولية بمختلف صورها  /استيراد وتصدير جميع انواع السيارات سواء كانت مصرية أو اجنبية الصنع /
استيراد وتصدير والتجار فى جميع أنواع قطع غيار السيارات على خلف انواعها وجهات صنعها محلية أو
اجنبية  /تأجير جميع أنواع السيارات بغرض التمليك  /تأجير السيارات بجميع أنواعها  /إنشاء مراكز لخدمة
السيارات داخل وخارج ( ج .م .ع )  /التجار وتسويق وبيع وشراء وتوكيلت تجارية لجميع أنواع السيارات
والمركبات والليات وعربات ومعدات النقل وجميع أنواع الكاوتش
 - 386ارديسيز شركة سبق قيدها برقم  21892قيدت فى  2006-12-27برقم ايداع  20991وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تنفيذ العقد المبرم بين الفرع وشركة كابريكورن ايجيبت ليمتد بخصوص
العقد رقم  EGY 22 002للحصول على البيانات الزلزالية ثلثية البعاد داخل جمهورية مصر العربية .
 - 387المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436قيدت فى
 2009-04-28برقم ايداع  8433وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:
تجارة المواد الغذائية والدوات المنزلية وأدوات التجميل  -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  -تقديم
المشروبات الساخنة والباردة والوجبات السريعة والسندوتشات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
 - 388كويك لين للستثمار التجارى  QUICK LINEشركة مساهمة مصرية مؤسسه وفقا لحكام القانون
المصرى شركة سبق قيدها برقم  97381قيدت فى  2016-09-27برقم ايداع  29593وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة لشيصبح كالتي  - 1 :النقل البري الجماعي
للفراد فيما عدا النقل السياحى والليموزين  - 2 .الستثمار التجاري والتجارة العامة والتوريدات العمومية - 3 .
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982م والقانون رقم
 121لسنة 1982م في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية  ,ول يشنشئ تأسيس الشركة أي حق
في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات ال شمختصة وبما ل يشخل
بأحكام القوانين ال شمنظمة لهذا الغرض  ,مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007م ,
ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008م  ,مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها
في 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 0
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 - 389ميثاق للستيراد و التصدير  -ايجيبت (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103222قيدت فى
 2017-03-12برقم ايداع  2082وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
التوريدات العمومية  /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  /المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة /
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  /استزراع الراضي المستصلحة (اقل
من عشرين ألف فدان)  /تقديم الخدمات اللوجيستية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة
 1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية
 KEY WORLD TECHNOLOGYشركة سبق قيدها برقم
 - 390كي ورلد تكنولوجي
 104934قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع  15148وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة  :توريد وتركيب اجهزة الحاسب اللي ومشتملتة والشبكات الداخلية للحاسب اللي
والصيانة المتنقله لما سبق  /توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من (كاميرات المراقبة ـ
اجهزة النذار ـ البوابات الكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق  /توريد وتركيب معدات السلمة واطفاء الحريق /
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
 - 391برفكت هوم  Perfect Homeشركة سبق قيدها برقم  107100قيدت فى  2017-07-02برقم ايداع
 22980وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .المقاولت العامة  .التوريدات
العمومية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
 - 392تويوتا تسوشو كوربوريشن فرع شركة اجنبية شركة سبق قيدها برقم  116950قيدت فى
 1986-05-28برقم ايداع  3328وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اضافة التعاقد المبرم
بين الفرع وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركة الوجه القبلى لنتاج الكهرباء ( ) UEEPCعقد رقم
 CP-100-10071محطة كهرباء جنوب حلوان  650 × 3م.و .بخصوص مولدات التوربينات البخارية
والمكثفات والملحقات
 - 393شركة وان الكترونيكس  One electronicsشركة سبق قيدها برقم  120818قيدت فى
 2018-05-08برقم ايداع  20744وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو
 :تجارة عامة وتوريدات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة أعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  .كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تحلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 395وصله براوزر للبرمجيات  WASLA BROWSERشركة سبق قيدها برقم  134669قيدت فى
 2019-04-24برقم ايداع  19014وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:
اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البينات والتطبيقات بمختلف أنواعها .اعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البينات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .انتاج المحتوى
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .ادخال البينات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية .
أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف أنواعها  .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول
البيانات .تقديم الدعم الفني لمستخدمي التطبيقات التي يتم تحميلها على الهواتف الذكية وغيرها من الجهزة التي
تتصل بالنترنت  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .التجارة اللكترونية .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
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون.
 - 396الصحراء الغربية للزراعات العضوية شركة سبق قيدها برقم  154296قيدت فى  2020-09-22برقم
ايداع  32633وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  )1:استصلح و
تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة  )2 .تربية
جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم  )3 .انشاء المزارع السمكية
 )4 .عمل مزارع وخليا لتربية النحل  .وذلك دون الخلل لحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ؛ كما
يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
 - 397الشرق الوسط للملبس الغير منسوجة شركة سبق قيدها برقم  156548قيدت فى 2020-11-03
برقم ايداع  40271وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 1 :ـ انشطة داخل
قانون الستثمار  : 2017 / 72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الطبيه الغير منسوجة والمستلزمات الطبيه
والكمامات ( اقنعه الوجه 2ـ انشطه خارج قانون الستثمار  : 2017 / 72التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 398أور للتنمية وإدارة المشروعات  -ايكوتي مصر شركة سبق قيدها برقم  156612قيدت فى
 2020-11-04برقم ايداع  40458وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركة ليصبح  - -:تملك وادارة وتشغيل المراكز التجارية  - .التجارة العامة والتوزيع فى ما هو مسموح به
قانونا  - .التوريدات العمومية  - .ادارة المشروعات  .مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان
شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط اصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 399تعديل اسم الشركة لتصبح  /وان فور وان للتسويق العقارى ( ش.ذ.م.م ) Real Estate marketing
 141شركة سبق قيدها برقم  170406قيدت فى  2021-08-10برقم ايداع  36506وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح التسويق العقارى
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 - 400الزهرة جلوبال للحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم  171418قيدت فى  2021-08-30برقم
ايداع  39751وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه  .التجاره العامه والتوزيع
فيما هو مسموح به قانونا  .التصدير .توريد الحاصلت الزراعيه  .فرز وتعبئه وتدرج وتبريد الحاصلت الزراعيه
 .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه
هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه
باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 401الشركة المصرية للسيارات الكهربائية  The Egyptian Company For Electric Vehicleشركة
سبق قيدها برقم  179187قيدت فى  2022-01-05برقم ايداع  1107وفى تاريخ  2022-06-27تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /التجارة العامة و التوزيع و خاصه تجارة و توزيع و تسويق السيارات
الكهربائية و اكسسواراتها و قطع غيارها /الستيراد و التصدير و استيراد السيارات الكهربائية و اكسسواراتها و
قطع غيارها /اقامة و تشغيل مراكز خدمه و صيانة السيارات /بيع الطاقة الكهربائية من محطات شحن السيارات
والمركبات الكهربائية /التوريدات العمومية /التصنيع لدي الغير /اقامة و ادارة المخازن و المستودعات فيما عدا
مخازن الكيماويات الخطرة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارت السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان
تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
 - 402فودكس للمدفوعات اللكترونية
 FOODICS ELECTRONIC PAYMENTSشركة سبق قيدها برقم  182879قيدت فى
 2022-03-08برقم ايداع  14836وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها وتسويقها والتدريب
عليها وانتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  .وتقديم خدمات الدفع اللكترونى
وتسويقها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشترط استصدار التراخيص اللزمه
للممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركه
اخرى او معها او ان تتحول الى شركه من طبيعه اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون
 - 403جراند فوياج لدارة الفنادق  grand voyageشركة سبق قيدها برقم  184242قيدت فى
 2022-03-31برقم ايداع  20887وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
إدارة و تشغيل الفنادق (الثابته ) و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القري السياحية و النشطة المكملة او
المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  .ادارة و تشغيل الفنادق العائمة القائمة
بالفعل و السابق الحصول لها علي ترخيص  .التسويق السياحي للفنادق العائمة و الثابته و الموتيلت والشقق
الفندقية و القري السياحية  .مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقبة ووفقا
لما ورد بموافقة و اجراءت الترحيص بها  .إدارة و تشغيل المخيمات السياحية علي ال يقل مستوها عن ثلثة نجوم
 .شراء و تملك و تاجير و استئجار الفنادق الثابتة و العائمة القائمة بالفعل و السابق الحصول لها علي تراخيص مع
مراعاة الفرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقه و اجراءات
الترخيص بها و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط إستصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
أعمال شبيها بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها
أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 404لويدز ريجيستر إيجيبت ( LlOYD.S REGISTER EGYPT LLCش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 69039قيدت فى  2013-10-08برقم ايداع  21510وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة هو :مراجعة التصميمات الهندسية والتفتيش الفني على السفن  .تقديم الستشارات في جميع
المجالت البحرية والهندسية والسكك الحديدية والطرق والكباري (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) .التفتيش الهندسي على المعدات .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.
 - 405ار تو اس للخدمات اللوجستية  R 2 S LOGISTICSشركة سبق قيدها برقم  86126قيدت فى
 2015-09-09برقم ايداع  25608وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط :
إقامة وإدارة مركز لعداد وتدريب الموارد البشرية .إعداد الدورات التدريبية .التجارة اللكترونية  .التخزين
لحساب النفس أو الغير .إدارة المخازن فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة  .توريد وبيع مواد التغليف
 - 409ادم جرين  ADAM GRAINشركة سبق قيدها برقم  116303قيدت فى  2018-01-29برقم ايداع
 4590وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح صبح نشاط الشركة  :غرض الشركة هو - :
توريد الحاصلت الزراعية وخامات اعلف واسمدة ومخصبات زراعية  -الستيراد والتصدير  -اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل
المستوردين  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة
أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي
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
 - 410سات للمقاولت العامه والتوكيلت التجاريه ( ) SATشركة سبق قيدها برقم  126655قيدت فى
 2018-10-24برقم ايداع  44793وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
المقاولت العامة و المتخصصة والمتكاملة  .الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982بشان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكاله
التجارية  ,ولينشئ 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  .التوريدات العمومية  .التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح قانونا  .إدارة و تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفالت العامة وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة كل معرض على حده  .الدعاية و العلن  .ادارة المشروعات  .النقل البحري و
البري لنقل البضائع بجميع أنواعها  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته
التنفيذية.
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 - 411ام واى تى كابيتال  M Y T CAPITALشركة سبق قيدها برقم  136881قيدت فى 2019-07-01
برقم ايداع  27198وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو *أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها* .أعمال تصميم وانتاج
البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها* .إنشاء وادارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات * .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم
*أعمال
الحاسبات بمختلف أنواعها* .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها
التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات *تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات
*التصالت وخدمات النترنت *إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات *
إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية *التجاره والتسويق اللكترونى عبر النترنت
*خدمات توصيل الطلبات لعموم السلع للغير *التصدير
*التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/التوريدات العمومية *التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه
باحكام القانون رقم 120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  .ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق
فى مزاولة غرضها إلبعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض *إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات(بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لكل معرض على حدة) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ,كما
يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون.
36699

 - 412رينر تك للبرمجيات شركة سبق قيدها برقم  139239قيدت فى  2019-09-04برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :الدعاية والعلن بكافة الوسائل
المسموعة والمقرؤه والمرئية  .اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف انواعها  .اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه
وتشغيلها والتدريب عليها  .انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات  .ادخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه  .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  .التسويق
اللكترونى  .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 في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

 - 413ماي جرين واي ايجي للتوزيع  MYGREENWAY EGشركة سبق قيدها برقم  154518قيدت فى
 2020-09-27برقم ايداع  33360وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  .التجارة اللكترونية  .اعمال تحليل
وتوصيف البيانات  .وذلك دون الحلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
 - 414الزمردة للتعبئة والتغليف  EL ZOMRDAشركة سبق قيدها برقم  155797قيدت فى
 2020-10-20برقم ايداع  37617وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
انشطة قانون  . 72انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة و بيانات  .تجارة الجمله
والتجزئة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة  .نشاط خارج قانون  . 72تعبئة وتغليف و تصنيع المواد
الغذائيه والحاصلت الزراعيه بكافة اشكالها لدي الغير  .التوريدات العمومية  .مع افراد حسابات مالية و مركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و
بشرط 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 .
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 415تريد هاوس للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  158688قيدت فى  2020-12-15برقم ايداع
تجارة و توزيع الدوات
 47697وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو- :
مقاولت تكميليه و مقاولت
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه - .
الكهربائيه و الصحيه - .
متكامله  .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982و القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل
المستوردين و تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعض
الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه و بما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا
الغرض  .وذلك دون الخلل باحكام و اللوائح و القرارات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه
هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التي قد تعاونها علي التحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 416ارتقاء لتكنولوجيا المعلومات ودعم ريادة العمال شركة سبق قيدها برقم  158819قيدت فى
 2020-12-16برقم ايداع  48032وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
تقديم خدمات رجال العمال من ( فاكس ـ تصوير ـ تليفون ـ كتابة كمبيوتر )  /اعداد البحاث والدراسات فى الثر
البيئي والسلمة والصحة المهنيه والبيئية للمصانع والمؤسسات الصناعية  /اعداد دراسات الجدوى للمشروعات /
اعادة الهيكلة الدارية للشركات  /التوريدات العمومية  /اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب المواد
البشرية  /التجارة العامة  /التصنيع لدى الغير وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
 - 417ايه ايه ايه جروب للستيراد والتصدير
 A A A GROUP IMPORT & EXPORTشركة سبق قيدها برقم  163066قيدت فى 2021-03-09
برقم ايداع  11366وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  . 1 .الستيراد
والتصدير والتوكيلت التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة
 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة
غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض  . 2 .التوريدات العمومية  .3 .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  .4 .استيراد
وتجارة وتوزيع السيارات بكافة انواعها (والتى تعمل بالبنزين والسولر والغاز والكهرباء) والدراجات البخارية
والموتوسيكلت (والتى تعمل بالبنزين والسولر والغاز والكهرباء) وسيارات الجولف بكافة انواعها  .تلتزم
الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شان سجل المستوردين  ,ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .5 .ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتيريات  .6.تشغيل وادارة القرى
السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية
وتجارية وثقافية  .7.اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .
 .8اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها  .9 .انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .10 .ادخال البيانات على
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  .11 .تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات  .12 .ادارة وتسويق وتشغيل
الندية الخاصة والكاديميات والندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية  .13 .تشغيل وادارة المدارس  .14 .تجارة
الموبايلت واكسسوارتها  .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 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 .
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Asad Contracting and Real Estate
 - 418آساد للمقاولت والستثمار العقارى
شركة سبق قيدها برقم  169452قيدت فى  2021-07-29برقم
Investment Company
ايداع  34152وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :المقاولت العامة .
الستثمار العقارى  .والتسويق و التطوير العقارى  .إدارة وتملك وتشغيل المدارس  .تصنيع اخشاب لدى الغير .
استصلح واستزراع الراضى  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  .وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على التحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  .كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا للقانون
 - 419شركة ماريات وسكوت للصناعات المعدنية شركة سبق قيدها برقم  170224قيدت فى 2021-08-08
برقم ايداع  35972وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح 0
 - 420الفخامة تكس  ALFAKHAMA-TEXشركة سبق قيدها برقم  178193قيدت فى 2021-12-20
برقم ايداع  61933وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والتطريز والمفروشات  /تجارة القمشة وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
 - 421شركه اي تي ووركس ايجيبت { ش0م0م بنظام المناطق الحره شركة سبق قيدها برقم  333698قيدت
فى  2000-08-28برقم ايداع  15761وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
 :القيام في المناطق الحرة  :تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اللية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتصميم
وتطوير التركيبات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإنشاء قواعد البيانات على الحاسبات بالرسائل اللكترونية مع
اللتزام بتصدير % 50الي خارج البلد كما أنه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك أو تساهم بأية وجه
من الوجوه في تأسيس شركات تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
الخارج وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق
الحرة مسبقا
 - 422حكمت ماجد احمد محمد احمد وشركاها شركة سبق قيدها برقم  13505قيدت فى  2005-04-19برقم
ايداع  4071وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح  0000إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتجميع مفاتيح قاطع تيار أوتوماتيك والمحولت الكهربائية وتجميع المفاتيح بجميع أنواعها والكشافات بجميع
أنواعها والبلدوس ولوحات توزيع ضغط منخفض بلستيك ومعدن ولقم بريزة وعلبة ماجيك وتجميع الترانسات
ولمبات الفلورسنت والدواية والمشترك وتصنيع وتجميع وحدة أضاءة شوارع وتصنيع وتجميع السبوت وتصنيع
وتجميع زر الجرس وتجميع اللمبات الموفرة للطاقة وتجميع لمبات الليد وتصنيع وتجميع وش مفتاح ماجيك من
البلستيك وتصنيع وتجميع مفتاح فيوز سخان وغسالة والتصنيع لحساب الغير والستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية  .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس
الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة
 1982بشأ تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
 الستثمار العقارى  .بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعات ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007ومراعات رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  - . 2008تجارة السيارات - .استيراد
مستلزمات طبية  .مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بلئحة قانون
الستثمار .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بلئحة قانون الستثمار.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاط
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 - 423رد روك انترناشيونال  Red Rock Internationalش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  49853قيدت
فى  2011-01-02برقم ايداع  41وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
مراكز للتدريب
 - 424عثمان نيو للصناعات النسيجية والملبس ش.م.م وفقا لحكام القانون المصري خاضعة لحكام قانون
الستثمار الصادر بالقانون  72لسنة  2017شركة سبق قيدها برقم  64008قيدت فى  2013-02-11برقم
ايداع  3188وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :إقامة و تشغيل مصنع
لتصنيع كافة الملبس الجاهزة و الملبس الداخلية و المفروشات و الصناعات النسيجية (فيما عدا اللياف
الصناعية) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ,و بشرط إستصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.
 Perfect Techشركة سبق
 - 432برفكت تك للتحول الرقمي For Digital Transformation
قيدها برقم  152020قيدت فى  2020-08-10برقم ايداع  24620وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها  .أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها  .انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .ادخال
البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  .تصدير كل ما سبق  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 425اندماج شركة ستراتا لعمال الساسات  Strata Foundationsش0م0م ( مندمجة ) فى شركة
ستراتا لنظمة التربة )Strata Soil Systems ) Ssscoش.م.م ( دامجة ) شركة سبق قيدها برقم
 80063قيدت فى  2015-02-09برقم ايداع  3440وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة ـ تقديم الستشارات الهندسية فى مجال أعمال التربة .مقاولت اعمال هندسة التربة .تقديم
الستشارات واعداد الدراسات الفنية والهندسية للمشروعات .اعداد دراسات الجدوى و القيام بأعمال التقييم والتثمين
 .اعداد التصميمات و التخطيط الهندسى .تجارة وتوريد وتوزيع المنتجات الخرسانية و السفلتية والراتنجية و
اسلك التسليح والمواد المحجرية ومواد النشاءات المعدنية و لوازمها و بصفة عامة جميع الخامات والمنتجات
المرتبطة بأعمال النشاءات والطرق و اعمال تسليح التربة  .مقاولت اعمال النشاءات المعدنية و تسليح التربة.
دراسة و تنفيذ كل ما يختص باعمال الطرق والكبارى و السكك الحديدية و المطارات ومهابط الطائرات والنفاق
وجميع العمال المرتبطة بها  .الستيراد و التصدير بصفة عامة والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية .
التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  .تصميم و تصنيع اللت و المعدات الصناعية و خطوط النتاج بما
فى ذلك تصميم وتصنيع محطات الخلط الخرسانية والسفلتية والمكابس والقوالب والسطمبات  .اعمال المبانى (
متكاملة ) اعمال الشغال العامة ومحطات الرى والعمال البحرية والنهرية والتكريك  .اعمال تكميلية تخصصية .
تنفيذ كافة اعمال الساسات  .تنفيذ كافة اعمال الساسات الميكانيكية من خوازيق و حوائط لوحية وشدادات ارضية
وخوازيق ابرية وحقن تربة  .تنفيذ كافة اعمال سند جوانب الحفر وهندسة الساسات  .تقديم الستشارات الهندسية
فى مجال الساسات والتربة  .المقاولت العمومية و التوريدات العامة  .تلتزم الشركة باحكام القانون  120لسنة
 1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستورديين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ
تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها أو فى الخارج  .كما يجوز لها تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية.

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

Page 762 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 426فيتازاد الزراعية VITAZAD AGRICULTURALشركة سبق قيدها برقم  82243قيدت فى
 2015-04-26برقم ايداع  11804وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
الستيراد والتصدير  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين .ول ينشئ
تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التوريدات العمومية  .التجارة العامة فيما هو مسموح
به قانونا .تجارة البذور والفواكه والخضروات بكافة أنواعها سواء الطازجة أو المجمدة أو المجففة والمبيدات
والكيماويات الزراعية والسمدة والمخصبات الزراعية والحبوب والزيوت العطرية والطبية  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
 - 427سعد عادل ديبو وشريكه شركة سبق قيدها برقم  94295قيدت فى  2016-06-06برقم ايداع
 18225وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح 00000
 - 428ادفانسد سيستم تكنولوجي (( Advanced System & Technology )ASTش.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  104275قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع  12686وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تجارة و توريد كافة المهمات المكتبية  .التجارة العامة و التوزيع فيما هو
مسموح به قانونا  .التوريدات العمومية  .تجارة الطابعات و القيام باعمال الصيانة المتنقلة لها  .مع مراعاة احكام
القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 429ثرى كورنرز جروب للتصدير والتجارة THREE CORNERS group for export and
( tradeش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  109864قيدت فى  2017-09-20برقم ايداع  34605وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح غر
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 - 430المصريه إيه وان للتنميه  ALMASRIA AONE FOR DEVELOPMENTشركة سبق قيدها برقم
 122928قيدت فى  2018-07-12برقم ايداع  29903وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط
ليصبح غرض الشركة هو * نشاط تصنيع السمدة الزراعية الكيماوية – الفوسفاتية – والنتروجينية (الزوتيه) –
السائلة – والمحببة – والمركبة  ,وتصنيع السمدة العضوية  * .نشاط التعدين  -:التنقيب واستخراج المعادن
واعمال المناجم والمحاجر والملحات واستغللها  * .نشاط الستثمار والتطوير العقارى * الستيراد والتصدير
والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982والقانون رقم  21لسنه  1982فى شان
سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ولينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد
الحصول على التراخيص الزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض  * .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية * .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 2007
وقرار 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 * .اقامة وتشغيل المجازر * .التوكيلت الملحية * .المقاولت
العامة * .تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل - :صيانة ابار البترول وتنشيطها
 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  -حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  -معالجة السطح من الترسيبات  -الخدمات المتعلقة بانزال
مواسير التغليف وأنابيب النتاج  -الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى *القيام بجميع اعمال الوكالة الملحية (
فيما عدا خدمات نقل السائحين )* .التخليص الجمركى* .تقديم خدمات جميع النشطة المتعلقة بالنقل البرى
للبضائع* .تقديم خدمات العمال الدارية المتكاملة والخدمات اللوجستية المتنوعة * .عموم الستيراد والتصدير .
*القيام بجميع اعمال اصلح وتخزين الحاويات الفارغة والمملؤة والبضائع العامة* .نقل الحاويات *جميع اعمال
تموين السفن * .القيام بجميع اعمال الشحن والتفريغ داخل الموانى المصرية * .القيام بجميع العمال المتعلقة
بالنقل متعدد الوسائط * .القيام بجميع اعمال الشغال البحرية وتشمل - -:فك وتثبيت الحاويات على السفن - .
تقديم خدمات لنشات القاطرة والصنادل والمواعين - .اعمال نظافة عنابر السفن  - .تعليق وتحميل وتستيف
البضائع بالساحات وعلى وسائل النقل البرية المختلفة - .اعمال الدهان والمراشمة للسفن - .فحص ومعاينة
البضائع* .الطاقه المتجدده  -تنفيذ مشروعات الطاقه المتجدده وتوريد وتركيب وصيانه انظمه الخليا الشمسيه* .
القيام باعمال وكاله الشحن الجوى فيما عدا نقل الركاب *التخليص الجمركى* .تقديم خدمات جميع النشطة
المتعلقة بالنقل الجوى للبضائع* .تقديم خدمات العمال الدارية المتكاملة والخدمات اللوجستية المتنوعة  .للنقل
الجوى للبضائع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  ,كما يجوز لها
ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
 - 431موشن كوربريشن  Motion Corporationشركة سبق قيدها برقم  124103قيدت فى
 2018-08-13برقم ايداع  34684وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه .
التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد المواد البتروليه  .اقامة
وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات  .تجارة وتوزيع وتوريد قطع غيار السيارات والمعدات  .أعمال تصميم
و انتاج البرامج و التطبيقات و نظم المعلومات اللكترونية  .التجارة عبر النترنت  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان يكون
لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى تمكنها
من تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
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 - 434عقارات كلرو شركة سبق قيدها برقم  161466قيدت فى  2021-02-08برقم ايداع  6269وفى
تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :تقديم الستشارات في مجالت العقارات (فيما
عدا باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسيه 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 )  .تصميم وانشاء واداره
المواقع اللكترونيه  .تقيم الصول العقاريه  .تصنيف ومعاينه وفحص العقارات  .التسويق اللكتروني .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 المحتوي
اللكتروني بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات  .ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه .
التصالت وخدمات النترنت  .اقامه شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمه المضافه بعد
الحصول علي التراخيص من الجهات المعنيه  .مشروع البحث والتطوير العلمي من اجل التنميه  ,والمشروعات
التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروع التكنولوجيا الحديثه  .انشاء واداره مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ,
وبشرط استصدار تراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  .ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوة مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وبذلك طبقا لحكام القانون
 - 435شوروم للتجارة والتوكيلت والتوريدات ( ش.م.م ) شركة مساهمة مؤسسة وفقا للقانون المصرى  .شركة
سبق قيدها برقم  174686قيدت فى  2021-10-26برقم ايداع  50398وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل النشاط ليصبح الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم  120لسنه 1982
و القانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ,ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات
المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض oالتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 o.التوريدات العمومية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 436اديمكس للتجاره والستيراد ( بيكو  ) BECOشركة سبق قيدها برقم  306971قيدت فى
 1997-08-19برقم ايداع  16200وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح غر
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الكيان القانونى
 - 1محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  54429قيدت فى
 2011-10-13برقم ايداع  19384وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2دويتش للصناعات المتعدده (شركة مساهمة مصرية ) طبقا لحكام القانون رقم  72لسنة  .2017شركة سبق
قيدها برقم  2090قيدت فى  1998-10-24برقم ايداع  854وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل
النشاط ليصبح شركة مساهمة
 - 3دويتش للصناعات المتعدده (شركة مساهمة مصرية ) طبقا لحكام القانون رقم  72لسنة  .2017شركة سبق
قيدها برقم  34927قيدت فى  1998-10-21برقم ايداع  5643وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل
النشاط ليصبح شركة مساهمة
 - 4تعديل السم التجارى ليصبح  /ابو بكر عزت عبيدو وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10029قيدت فى
 1997-09-07برقم ايداع  2115وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 5محمد عامر محمد مصطفى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  53994قيدت فى  2011-09-20برقم ايداع
 17517وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 6فيصل رضوان عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  42764قيدت فى  2009-12-15برقم ايداع
 25257وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 7عماد محمد على عبد ا عامر الحلحلي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  148170قيدت فى
 2020-03-09برقم ايداع  11161وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 8شركه جيمكا للعمال الهندسيه م جمال عبد الناصر ابراهيم طلبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم 3981
قيدت فى  2009-07-14برقم ايداع  14754وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح شركة
مساهمة
 - 9جيمكا للعمال الهندسيه م جمال عبد الناصر ابراهيم طلبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3981قيدت فى
 2017-10-12برقم ايداع  37815وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة
 - 10جيمكا للعمال الهندسية ش.م .م  .خاضعة لحكام القانون  72لسنة  2017شركة سبق قيدها برقم
 3981قيدت فى  2001-04-04برقم ايداع  212وفى تاريخ  2022-06-18تم تعديل النشاط ليصبح
شركة مساهمة
 - 11أحمد أمين مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  148312قيدت فى  2020-03-11برقم ايداع
 11697وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 12الشركه الوربيه للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  7801قيدت فى
 2001-10-31برقم ايداع  5971وفى تاريخ  2022-06-25تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية
محدودة
 - 13الوادي الجديد للستثمارات السياحيه ( هشام الدين محمد احمد نسيم وشريكتة ) شركة سبق قيدها برقم
 1955قيدت فى  2001-04-01برقم ايداع  141وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح
توصية بسيطة
 - 14الراهبه ماريا بالميلد نجوى فانوس شنوده فانوس وشريكتيها شركة سبق قيدها برقم  140105قيدت فى
 2019-09-24برقم ايداع  39995وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 15فاليوز هوم لتجارة الثاث  VALUES HOMEش.م.م شركة سبق قيدها برقم  68107قيدت فى
 2013-08-19برقم ايداع  17659وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة
 - 16عثمان نيو للصناعات النسيجية والملبس ش.م.م وفقا لحكام القانون المصري خاضعة لحكام قانون
الستثمار الصادر بالقانون  72لسنة  2017شركة سبق قيدها برقم  64008قيدت فى  2013-02-11برقم
ايداع  3188وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19616 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2006-07-16برقم ايداع  10564الى تعديل السم التجارى ليصبح  /الجيزة للتجارة والتوزيع
 - 2فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  54429 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-10-13برقم ايداع  19384الى محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي وشركاه
 - 3فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  68238 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-08-27برقم ايداع  18217الى تعديل السم التجارى  /محمد شعبان حسنين حسين
وشريكيه
 - 4فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  84051 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-06-16برقم ايداع  17505الى شركة جى  -ان  -كيه جروب لدارة المطاعم
G-N-K Group
 - 5فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  98217 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-10-26برقم ايداع  32860الى رايلك لقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات (
) RILEQE
 - 6فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  103275 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-03-13برقم ايداع  9293الى مجموعة فاين ارت للنتاج السينمائى Fine Art
 - 7فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  112064 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-11-02برقم ايداع  41947الى داتا ايجيبت لتقنيه المعلومات DATA EGYPT for
information technologies
 - 8فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  129382 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-26برقم ايداع  55582الى شركة برانديرا للتجاره والتوريدات
 - 9فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  131342 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-02-12برقم ايداع  6662الى شركة بيتزا وتش للمطاعم – توريرو( pizzawich
) -TORERO
 - 10فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  187818 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  33770الى برودال للصناعة
 - 11فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2090 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1998-10-24برقم ايداع  854الى دويتش للصناعات المتعدده (شركة مساهمة مصرية ) طبقا
لحكام القانون رقم  72لسنة .2017
 - 12فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  34927 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1998-10-21برقم ايداع  5643الى دويتش للصناعات المتعدده (شركة مساهمة مصرية )
طبقا لحكام القانون رقم  72لسنة .2017
 - 13فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  84051 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-23برقم ايداع  11811الى شركة جى  -ان  -كيه جروب لدارة المطاعم
G-N-K Group
 - 14فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  115180 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-03برقم ايداع  560الى حامد جلل حامد وشركاه
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 - 15فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  135701 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-05-28برقم ايداع  22772الى أمريكان فود أند درج أنك للصناعات الدوائية
)AMERICAN FOOD AND DRUG INC )AFDINC
 - 16فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  142719 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-11-21برقم ايداع  49415الى هيلث لند للستثمار وإدارة المشروعات
Healthland For Investment And Manging Projects
 - 17فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  150237 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-28برقم ايداع  18887الى أوركا للتصدير ORCA FOR EXPORT
 - 18فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  159016 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-20برقم ايداع  48804الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /واي ثري ام وصفه فارم
Y3M Wasfa pharm
 - 19فى تاريج  2022-06-04:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  119704 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-04-05برقم ايداع  16260الى عادل أحمد عبد الطيف عوض وشريكه
 - 20فى تاريج  2022-06-04:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  123783 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-08-05برقم ايداع  33364الى بزان للنشاءات (Bazan Constructionش ذ م
م)
 - 21فى تاريج  2022-06-04:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  134792 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-04-30برقم ايداع  19535الى جلل احمد الصيرفي وشريكه
 - 22فى تاريج  2022-06-04:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  160999 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-01-31برقم ايداع  4596الى عوابر مصر ايه بي ار ايجيبت للستثمار العقاري
Awaber Misr A . B . R . EGYPT
 - 23فى تاريج  2022-06-04:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  180208 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-24برقم ايداع  4458الى شركة دينتو كيو DENTO Q
 - 24فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  92859 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-04-20برقم ايداع  13236الى أحمد حمدى عبد الجليل البرلسى وشركاه
 - 25فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  160690 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-01-24برقم ايداع  3655الى الفتح لقامة وادارة المطاعم والستشارات الدارية ذ.م.م
خاضعة للقانون رقم  159لسنة 1981
 - 26فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  161674 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-11برقم ايداع  7014الى ايبسن بيوفارماسيوتيكالز IPSEN
Biopharmaceuticals
 - 27فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  172157 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-09-12برقم ايداع  42067الى دله للصناعات الغذائيه
 - 28فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  177041 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-12-01برقم ايداع  57971الى تعديل اسم الشركة ليصبح /الخدمات التقنية المتكاملة
للستشارات الهندسية (شركة ذات مسئولية محدودة)
 - 29فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  180870 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-08برقم ايداع  7124الى تعديل اسم الشركه ليصبح /شومه للتجاره و الصناعة
والتعمير
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 - 30فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  182270 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-27برقم ايداع  12299الى اس جي جروب للخدمات SG Group
 - 31فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  186377 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-05-10برقم ايداع  27195الى ميكاترونيا للخدمات الهندسية واللكترونية
MECHATRONIA FOR ENGINEERING AND ELECTRONIC SERVICES
 - 32فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10029 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1997-09-07برقم ايداع  2115الى تعديل السم التجارى ليصبح  /ابو بكر عزت عبيدو
وشريكه
 - 33فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  53994 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-09-20برقم ايداع  17517الى محمد عامر محمد مصطفى وشريكته
 - 34فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  64955 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-03-19برقم ايداع  6214الى اي كير بروداكتس لمستحضرات التجميل والمنظفات
ICARE PRODUCTS
 - 35فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  95556 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-07-27برقم ايداع  23222الى الجبالى جروب للمقاولت والتجارة
 - 36فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  98894 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-11-14برقم ايداع  35440الى معامل سمير شاكر للتحاليل الطبية
 - 37فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  100872 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-01-10برقم ايداع  1162الى اكام الراجحي للتطوير العقاري والسياحي Akam
AlRajhi development
 - 38فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  141640 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-10-29برقم ايداع  45592الى سيد محمد عبدالعظيم ابراهيم وشركاه
 - 39فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  148651 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-24برقم ايداع  12851الى ميدل وود للثاث
 - 40فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  180414 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-26برقم ايداع  5140الى رودولف سليمان الحداد وشريكته
 - 41فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  186134 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  26226الى جى ايه جى لخدمات التسويق شركة ذات مسئولية
محدوده
GAG MARKETING SERVICES LLC
 - 42فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  189090 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-10-07برقم ايداع  714الى وائل البيومى المتولى وشركاه
 - 43فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  125781 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-10-02برقم ايداع  41364الى ماكس برنر للمقاولت والتوريدات العمومية Max
Brener
 - 44فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  128339 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-04برقم ايداع  51476الى توضيح اسم الشركة  .عبد العزيز عبد الفتاح دباغ
وشريكية
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 - 45فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  159436 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  35786الى أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م
 - 46فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  167307 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-13برقم ايداع  26407الى رييف للصناعات الغذائية و الدارة السياحية Reef
 - 47فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  172403 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-09-15برقم ايداع  43103الى الغذية المبتكرة مصر (انوفيتف فوودز ايجيبت )
Innovative Foods Egypt 1
 - 48فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  183261 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-16برقم ايداع  16687الى كزمو ميدكا لمستحضرات التجميل Cosmo
Medica
 - 49فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  188148 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  35463الى جرين برادايس للستثمار الزراعى Green
Paradise For Agricultural Investment )G.P.A.T
 - 50فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10818 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1999-04-06برقم ايداع  806الى العالميه لسحب السلك وتصنيعها
 - 51فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  42764 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-12-15برقم ايداع  25257الى فيصل رضوان عطيه وشركاه
 - 52فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  57622 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-04-03برقم ايداع  7326الى محمد كامل الهم وشركاه
 - 53فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  57622 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-03برقم ايداع  13721الى محمد كامل الهم وشركاه
 - 54فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  59788 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-08-02برقم ايداع  16058الى بوسكو انترناشيونال کورپوريشن .
 - 55فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  63373 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-01-15برقم ايداع  1013الى ابراهيم بدير بدوي غازى وشريكيه
 - 56فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  153489 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-06برقم ايداع  29489الى السوربون جروب ELSORBNE GROUP
 - 57فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  174927 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-31برقم ايداع  51237الى ريادة السكندرية للستثمار التجارى
 - 58فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  176840 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-29برقم ايداع  57340الى احمد احمد السيد ابو المعاطى وشريكه
 - 59فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  188326 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  36242الى سزرلند جلوبال سيرفيسيز ايجيبت
SUTHERLAND GLOBAL SERVICES EGYPT
 - 60فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1874 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-01-30برقم ايداع  35الى افيتا لمستحضرات التجميل ( د  /صفوت توفيق ابراهيم و .
د  /سامر صفوت توفيق وشركائهما )
 - 61فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  62366 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-12-04برقم ايداع  25631الى أحمد صادق احمد فضل وشريكه -
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 - 62فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  102538 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-02-23برقم ايداع  7099الى الفضلية للتجارة والمقاولت
 - 63فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  131865 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-02-24برقم ايداع  8860الى سانيبيور لتصنيع الدوات الصحيه
 - 64فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  185314 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-17برقم ايداع  23996الى ايتش باي حبيبه لتصميم الزياء aitch by
habiba for fashion design
 - 65فى تاريج  2022-06-11:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  140330 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-09-30برقم ايداع  40807الى اسكلدى للتعليم اللكترونى skilldi
 - 66فى تاريج  2022-06-11:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  156833 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-11-09برقم ايداع  41206الى يوسف عبدالنور للنشاء والتدريب Yousif abdel
noor for construction & training
 - 67فى تاريج  2022-06-11:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  171502 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-31برقم ايداع  40105الى دومينو لتوريد الغذية شركة ذات مسئولية محدودة
Domino for food supply
 - 68فى تاريج  2022-06-11:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  183213 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-15برقم ايداع  16380الى ديلز تو اتش للتطوير العقارى والستثمار DEALS
)INVESTMENT GROUP )D . I . G
 - 69فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  43640 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-01-27برقم ايداع  1801الى ماريان عدلي خليل يوسف وشريكها ( شركة تضامن
)
 - 70فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  100210 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-12-21برقم ايداع  41169الى سنترو للتنمية والتطوير العقاري
 - 71فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  132639 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-03-11برقم ايداع  11045الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /عاد للستثمار التجاري
 - 72فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  143293 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-12-04برقم ايداع  51641الى شركة فوبيوس للتجارة العامة رول ان بيك Fobeos
For General Trading Roll n
 - 73فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  153987 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-16برقم ايداع  31487الى شركة علء الدين عبد العزيز عبد العاطي مهدي
وشريكه
 - 74فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  181671 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-21برقم ايداع  10746الى تعديل اسم الشركة ليصبح  /كيندرفيلت Kinderwelt
 - 75فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  15304 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2005-06-23برقم ايداع  8675الى اهل الضرائب
 - 76فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  47611 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-08-15برقم ايداع  18267الى دوسان انربليليتي كو ال تي دي
DOOSAN ENERbILITY CO. LTD
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 - 77فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  89145 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-28برقم ايداع  37470الى شركة الناصرية للسكان (ش.ذ.م.م)
 - 78فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  92095 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-03-28برقم ايداع  10406الى سول اوتيل لدارة الفنادق والمنتجعات () soulotel
 - 79فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  118642 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-03-13برقم ايداع  12390الى شركة المتكاملة للخدمات الرقمية ( ش .ذ.م.م )
 - 80فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  144950 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-01-08برقم ايداع  879الى
نيلوفر للتجارة وتوزيع العطور Nilufer
 - 81فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  148170 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-09برقم ايداع  11161الى عماد محمد على عبد ا عامر الحلحلي وشريكه
 - 82فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  151921 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-08-06برقم ايداع  24173الى تعديل السم التجارى ليصبح  /ايرس ميديا للنتاج
الفني ( IRIS MEDIA FOR MEDIA PRODUCTIONش.ذ.م.م)
 - 83فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  165289 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-20برقم ايداع  18873الى الواحه اليكتريك للجهزة الكهربائية
 - 84فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  173220 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-09-29برقم ايداع  45680الى العقول النشطة للتصميم Active Brains For
Design
 - 85فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  177103 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-12-01برقم ايداع  58222الى تى اى سى للصناعات البلستيكية T. I . C FOR
PLASTIC INDUSTRIES
 - 86فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  188527 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  37362الى مايندف للستشارات التسويقيةMindev
 - 87فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  127467 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-11-13برقم ايداع  48124الى شركة جيجا تكنولوجى GIGA TECHNOLOGY
 - 88فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  158635 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-14برقم ايداع  47612الى ايناس اشرف وجيه وبرسيس اسحق مسعد وشريكيهم
 - 89فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  171598 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-31برقم ايداع  40398الى تعديل اسم الشركه  /راينو فارما للدويه والمكملت
الغذائيه (شركه ذات مسئوليه محدوده ) REINO PHARMA
 - 90فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  178858 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-02برقم ايداع  6الى ليفدا للتسويق العقاري liefde for real estate
 - 91فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  75351 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-07-21برقم ايداع  17573الى تعديل السم التجارى ليصبح  /انسايت للستشارات
البحثية وخدمات التنمية ( ISNIGHT CONSULTINGش.ذ.م.م) شركة ذات مسئولية محدودة
 - 92فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  116744 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-02-07برقم ايداع  6240الى خروج الشركة من مظلة قانون الستثمار والعمل تحت
مظلة قانون سوق المال رقم  95لسنة  1992ولئحته التنفيذية
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 - 93فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  120451 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  19438الى سانيبيور للصناعات الهندسية
 - 94فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  150529 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-07-05برقم ايداع  19697الى كرتونة لتكنولوجيا المعلومات (ش.م.م ).شركة مساهمة
مؤسسة وفقا لحكام القانون المصري.
 - 95فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  161726 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  37936الى كرم الشام للمطاعم
 - 96فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  171186 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-25برقم ايداع  39186الى کراش ادفرتيسينج ( CRASH ADVERTISING
ش.ذ.م.م )
 - 97فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  180443 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-31برقم ايداع  5465الى تعديل السم التجارى ليصبح  /احمد سعيد عبدالجواد
الغباشى وشريكه
 - 98فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  36286 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2008-12-24برقم ايداع  26671الى اوراكاب القابضة ش.م.م
 - 99فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  94846 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-06-27برقم ايداع  20366الى أوميجا لنتاج البورسلين والسيراميك ( سيراميكا
أوميجا و بافلى)
 - 100فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 148198 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-03-09برقم ايداع  11345الى تعديل السم ليصبح  /دي روما نيو للمطاعم
والكافتيريات DiRoma new
 - 101فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 148634 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-03-23برقم ايداع  12778الى براند اوف أمريكا  -توميتو Brand of
America - Tomato
 - 102فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 159436 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  38167الى أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م
 - 103فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 159436 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  38162الى أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م
 - 104فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 159436 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  38180الى أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م
 - 105فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 163172 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-10برقم ايداع  11664الى تغير مظلة الشركة من قانون  159لسنه 1981
الى قانون رقم  72لسنه 2017
 - 106فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 165527 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-27برقم ايداع  19827الى شايا للصناعات المعدنية والنسيج
 - 107فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 170845 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-19برقم ايداع  38098الى عاليا للمطاعم والمشروعات السياحية Alia
Lounge & Chef MO
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 - 108فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 186011 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-24برقم ايداع  25646الى هاى اس للمقاولت والتوريدات العمومية
 - 109فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 188753 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  38433الى سريو فارم لتجارة وتصنيع الدوية SERIO
 PHARMش.م.م
 - 110فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 325713 ,
وتم ايداعه بتاريخ  1999-09-11برقم ايداع  16683الى تاليس لس فرانس اس ايه اس
THALES LAS FRANCE SAS
 - 111فى تاريج  2022-06-18:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3981 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-04-04برقم ايداع  212الى جيمكا للعمال الهندسية ش.م .م  .خاضعة لحكام القانون
 72لسنة 2017
 - 112فى تاريج  2022-06-18:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 136466 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-06-20برقم ايداع  25666الى هاى فيو بانوراما للتسويق العقارى Higg view
panorama
 - 113فى تاريج  2022-06-18:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 140619 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-10-07برقم ايداع  41927الى اندماج شركة نتورك انترناشونال بايمنت سيرفز
ش.م.م ( شركة دامجة ) فى شركة نتورك انترناشونال مصر ش.م.م ( شركة دامجة )
 - 114فى تاريج  2022-06-18:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 156685 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-05برقم ايداع  40624الى اندماج شركة نتورك إنترناشيونال بايمنت سيرفسز
شركة مندمجة في شركة نتورك إنترناشيونال مصر شركة دامجة وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجاري
 - 115فى تاريج  2022-06-18:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 158818 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-16برقم ايداع  48031الى بى إن بى جروب لدارة المشروعات PNP
Group For Project Management
ش.م.م
 - 116فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3523 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1935-04-25برقم ايداع  3704الى سى دبليو تي انترناشيونال CWT international
 - 117فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  44598 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-03-15برقم ايداع  5592الى احمد ذكي عبد الحميد شلبي وشريكيه
 - 118فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  49135 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-11-14برقم ايداع  24854الى فوزى بباوى بشرى وشريكه
 - 119فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 120456 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  19443الى زاتيفا للصناعات الدوائية ( فاى ميديكال )
Zativa pharmaceutical industries company- PHI MEDICAL
 - 120فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 132377 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-03-06برقم ايداع  10647الى هارمونى توب إيجيبت HARMONY TOP
EGYPT
 - 121فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 153731 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-10برقم ايداع  30655الى
تغيير مظله القانون من القانون  72لسنة 2017الى القانون  159لسنة 1981
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 - 122فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 154923 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-04برقم ايداع  34623الى منجم للستشارات العقاريه manjam for real
Estate consultancy
 - 123فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 161757 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-15برقم ايداع  7357الى اسلم سعيد عبدالمتجلى وشركاه
 - 124فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 171653 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-01برقم ايداع  40654الى انكور للتطوير العمرانى ANCHOR FOR
URBAN DEVELOPMENT
 - 125فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 174006 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-14برقم ايداع  48356الى شركة الخوارزمي لخدمات التكنولوجيا
AL-Khwarizmi Technology Services
 - 126فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  24086 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2007-04-24برقم ايداع  7273الى شركة محمد عادل سيد خضر وعلء عطيه محروس
احمد
 - 127فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  80650 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-03-02برقم ايداع  5571الى تعديل اسم الشركه ليصبح  /سكوير للتنميه العقاريه و
التشييد و البناء square developments and contracting
 - 128فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 107737 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2017-07-20برقم ايداع  25838الى احمد شوقي علي الزغبي وشريكيه
 - 129فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 159230 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-23برقم ايداع  49460الى تعديل السم التجارى ليصبح  /ابراهيم عثمان
متولى محمد وشريكيه
 - 130فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 184660 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-12برقم ايداع  22551الى فيرو فودز للتجارة والتوزيع والتسويق Vero
Foods
 - 131فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 188845 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  38951الى برايم كير PRIME CARE
 - 132فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 188914 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  39305الى توماتو باى Tomato Pie
 - 133فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 188914 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  39306الى توماتو باى Tomato Pie
 - 134فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 188914 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  39307الى توماتو باى Tomato Pie
 - 135فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5691 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-08-03برقم ايداع  4338الى تعديل السم التجارى ليصبح  /دياموند فود ماشينز
للمعدات الفندقية
 - 136فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  32429 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2008-05-20برقم ايداع  10260الى جامع عبيدا احمد وشريكه
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 - 137فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  84496 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-07-06برقم ايداع  19231الى حسان صالح ابو غالون وشركاه
 - 138فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 132999 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-03-19برقم ايداع  12742الى مايسيليوم Maycellium
 - 139فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 154596 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-28برقم ايداع  33564الى المهندسين للمأكولت السريعة  -كريبتون EL
MOHNDSEN FAST FOOD - CREPETON
 - 140فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 159241 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-23برقم ايداع  49595الى تعديل السم التجارى ليصبح  /اعمار رزق
للستثمار والتطوير العقارى ( ERG DEVELOPMENTش.م.م)
 - 141فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 181779 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-22برقم ايداع  11203الى احمد صابر عبد الواحد اسماعيل وشريكتيه
 - 142فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  4040 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-10-07برقم ايداع  1112الى اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (
مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م (دامجة)
 - 143فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13129 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2005-04-04برقم ايداع  3138الى اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (
مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م (دامجة)
 - 144فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13129 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2005-04-04برقم ايداع  3137الى اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (
مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م (دامجة)
 - 145فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  61310 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-10-18برقم ايداع  21861الى محمد فوزى محمد محمد عبد العال وشريكة
 - 146فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  63929 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-02-07برقم ايداع  2956الى تعديل السم ليصبح  /تك  -ميرج مقاولون و مطورون
TEC-MERGE
 - 147فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  81455 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  40066الى جيزة للغزل والنسيج
 - 148فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 123071 ,
وتم ايداعه بتاريخ  1998-09-15برقم ايداع  11167الى اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (
مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م (دامجة)
 - 149فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 150552 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-07-06برقم ايداع  19735الى تعديل السم ليصبح  /فوين للتجاره Voin
 - 150فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 155682 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-19برقم ايداع  37282الى حجر للتشييد والبناء
 - 151فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 181104 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-10برقم ايداع  8409الى الهضبة جروب للستثمار التجارى
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 - 152فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 189094 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  40025الى انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية
ENTITY
 - 153فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 309984 ,
وتم ايداعه بتاريخ  1997-12-08برقم ايداع  24513الى شركه هورايزون للستثمار الصناعى والتجارى
 - 154فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 309984 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2006-05-15برقم ايداع  6501الى شركه هورايزون للستثمار الصناعى والتجارى
 - 155فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8751 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1997-12-27برقم ايداع  2342الى ترافكو للتنمية ش.م.م
 - 156فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  34539 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2008-09-08برقم ايداع  19521الى دى اس فى للحلول اللوجيستية ( ش.م.م ) DSV
.Solutions S.A.E
 - 157فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  93001 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-04-26برقم ايداع  13711الى مزيد احمد مزيد وشريكه
 - 158فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  98645 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-11-07برقم ايداع  34540الى سعيد محمد محمد البكرى وشريكة
 - 159فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 139553 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-12برقم ايداع  37914الى الشركة العالمية للمياه International Water
Campany
 - 160فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 140082 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-24برقم ايداع  39867الى إينوفيكس للتجارة والصناعة والتغليف (اينوباك)
 - 161فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 153280 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-03برقم ايداع  28980الى طلبية لتطوير التطبيقات اللكترونية (فارمزي)
)Talabia for Applications Development )Pharmezi
 - 162فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 155228 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-11برقم ايداع  35671الى تندر للثاث المكتبى TENDER FOR
OFFICE FURNITURE
 - 163فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 155592 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-15برقم ايداع  37021الى خروج الشركة من مظلة قانون  72لسنة 2017
والدخول تحت مظلة القانون  159لسنة 1981
 - 164فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 161771 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-14برقم ايداع  7371الى نيو الشروق للوانى المنزلية
 - 165فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 162105 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-21برقم ايداع  8405الى أوه بلس ام جروب لتجارة وتوريد السمدة الزراعية
O Plus M Group
 - 166فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 165853 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-09برقم ايداع  21084الى خروج الشركة من مظلة احكام القانون  72لسنه
 2017والعمل تحت مظله قانون الستثمار رقم  159لسنه  1981ولئحتة التنفيذية
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 - 167فى تاريج  2022-06-25:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1193 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1999-04-05برقم ايداع  209الى نايسكو لنتاج المياه الحديثة  -علء الدين عبد العزيز
محمد تركى والسيد فوزى خليل وشريكيهما
 - 168فى تاريج  2022-06-25:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 163297 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-14برقم ايداع  12097الى سيد عبدالرحيم احمد مرسى وشريكه
 - 169فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1955 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2001-04-01برقم ايداع  141الى الوادي الجديد للستثمارات السياحيه ( هشام الدين محمد
احمد نسيم وشريكتة )
 - 170فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 129856 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-01-09برقم ايداع  1099الى سهيل احمد ممدوح وشريكية
 - 171فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 140105 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-24برقم ايداع  39995الى الراهبه ماريا بالميلد نجوى فانوس شنوده فانوس
وشريكتيها
 - 172فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 145611 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-20برقم ايداع  2882الى خروج الشركة من مظلة القانون رقم ( )72والعمل
بالقانون رقم ( )159تحت إسم كابيتال ايجينسى للستثمار العقارى  Capital Agencyشركة مساهمة مؤسسة
وفقا لحكام القانون
 - 173فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 157637 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-30برقم ايداع  44760الى تعديل اسم الشركة ليصبح  /سبيس للمشروعات
العقارية ش.ذ.م.م space projects LLC
 - 174فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 174576 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-25برقم ايداع  50126الى فرستمووف اف ام للستثمار التجاري
()Firstmove Fm
 - 175فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 176256 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-18برقم ايداع  55520الى
ستاركون للمبانى الحديثه والتوريدات starcon
 - 176فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  48451 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-10-11برقم ايداع  22060الى الشمس الذهبية للصناعة
 - 177فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  68107 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-08-19برقم ايداع  17659الى فاليوز هوم لتجارة الثاث  VALUES HOMEش.
م.م
 - 178فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  97381 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-09-27برقم ايداع  29593الى كويك لين للستثمار التجارى QUICK LINE
شركة مساهمة مصرية مؤسسه وفقا لحكام القانون المصرى
 - 179فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 120818 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-08برقم ايداع  20744الى شركة وان الكترونيكس One electronics
 - 180فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 140726 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-10-09برقم ايداع  42341الى شركة أمال محمد نورالدين وشريكيها
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 - 181فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 154296 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-22برقم ايداع  32633الى الصحراء الغربية للزراعات العضوية
 - 182فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 165422 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-25برقم ايداع  19435الى راى راجز للسجاد  - Ray Ragsعلى ناصف
للتجارة
 - 183فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 170406 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-10برقم ايداع  36506الى تعديل اسم الشركة لتصبح  /وان فور وان للتسويق
العقارى ( ش.ذ.م.م ) Real Estate marketing
141
 - 184فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 176025 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-16برقم ايداع  54755الى مزيج للنشر والتوزيع
 - 185فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 182263 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-27برقم ايداع  12286الى شركة بريتو كلود كيتشنز Brito Cloud
Kitchens
 - 186فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 184242 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-31برقم ايداع  20887الى جراند فوياج لدارة الفنادق grand voyage
 - 187فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21432الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 188فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21435الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 189فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21433الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 190فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21434الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 191فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21431الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 192فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2009-07-01برقم ايداع  13787الى الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك
ابو ظبى الول (مندمج ) فى بنك عودة ش.م.م (دامج)
 - 193فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  975الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
 - 194فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  972الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
 - 195فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  971الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
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 - 196فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35943الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 197فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35944الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 198فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35945الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 199فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  39804 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  973الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
 - 200فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11887الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 201فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11886الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 202فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11877الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 203فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11876الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 204فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11875الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى والفروع للندماج بشركة بنك عودة
 - 205فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11881الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 206فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11883الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 207فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11882الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 208فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11878الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
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 - 209فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11880الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 210فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11879الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 211فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11884الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 212فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82266 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11885الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 213فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82267 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11889الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 214فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82267 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11888الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 215فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82267 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11891الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 216فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82267 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11890الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 217فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82268 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11892الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 218فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82269 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11893الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 219فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82270 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11894الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 220فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  82271 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-27برقم ايداع  11895الى الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من
السجل التجارى
 - 221فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88747 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35946الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م

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

Page 781 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 222فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88748 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35947الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 223فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-24برقم ايداع  2402الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 224فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-24برقم ايداع  2401الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 225فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-26برقم ايداع  2519الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 226فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-24برقم ايداع  2403الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 227فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35950الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 228فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  976الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
 - 229فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  977الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
 - 230فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  974الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
 - 231فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35959الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 232فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35957الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 233فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35958الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 234فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35954الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 235فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35951الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
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 - 236فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35953الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 237فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35952الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 238فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35948الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 239فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35949الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 240فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35955الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 241فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-14برقم ايداع  35956الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 242فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21436الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 243فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21516الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 244فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  88749 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21437الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.
م.م
 - 245فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  89617 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-12برقم ايداع  978الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م
 - 246فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 114577 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2017-12-21برقم ايداع  52408الى دمج شركة او جيه للمقاولت (ش.م.م) خاضعه
لحكام القانون رقم  159لسنة( 1981مندمجه )
 - 247فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 139239 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-04برقم ايداع  36699الى رينر تك للبرمجيات
 - 248فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 142978 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-27برقم ايداع  50331الى تعديل اسم الشركة ليصبح  /شركة مجمع الشحن
ش.ذ.م.م
 - 249فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 144381 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-25برقم ايداع  55354الى الشركة المصرية للعلف والحبوب علف
الستثمار
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 - 250فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 144381 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-25برقم ايداع  1710196الى الشركة المصرية للعلف والحبوب علف
للستثمار
 - 251فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 165990 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21517الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر
ش.م.م
 - 252فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 165991 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-11برقم ايداع  21518الى تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر
ش.م.م
 - 253فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 172762 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-21برقم ايداع  44332الى استار تينج للحاق العمالة بالداخل والخارج
 - 254فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 172985 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  41521الى بيرسونال لدارة المنشات الطبية
 - 255فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 172985 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  41522الى بيرسونال لدارة المنشات الطبية
 - 256فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 180373 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-01-26برقم ايداع  5073الى شركة كونا رابيا للمقاولت والتوريدات العامة
con-Arabia
 - 257فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 182972 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-10برقم ايداع  15374الى أكاسيا للتنمية والستثمار الزراعى
 - 258فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  64008 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-02-11برقم ايداع  3188الى عثمان نيو للصناعات النسيجية والملبس ش.م.م وفقا
لحكام القانون المصري خاضعة لحكام قانون الستثمار الصادر بالقانون  72لسنة 2017
 - 259فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  80063 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-02-09برقم ايداع  3440الى اندماج شركة ستراتا لعمال الساسات Strata
 Foundationsش0م0م ( مندمجة ) فى شركة ستراتا لنظمة التربة)Strata Soil Systems ) Sssco
ش.م.م ( دامجة )
 - 260فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  85857 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-09-01برقم ايداع  24600الى اندماج شركة ستراتا لعمال الساسات Strata
 Foundationsش0م0م ( مندمجة ) فى شركة ستراتا لنظمة التربة ) Strata Soil Systems
 ) Ssscoش.م.م ( دامجة )
 - 261فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  86798 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-10-07برقم ايداع  27909الى كوادرا كوموديتى ايجيبت للستثمار التجارى
( Quadra Commodities Egyptش.ذ.م.م)
 - 262فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  89756 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-14برقم ايداع  1456الى شركة ديفيلوبمنت ايجيبت  2تجهيز المؤتمرات والحفلت
Development Egypt 02 LLC
 - 263فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 160915 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-27برقم ايداع  4325الى جلف كريت للمنتجات السمنتية GULF
 CRETE FOR CEMENT PRODUCTSشركة ذات مسئولية محدودة
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 784 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 264فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 162684 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-02برقم ايداع  10184الى سانتيون جروب
Santeon Group
 - 265فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 163720 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-22برقم ايداع  13640الى دى اتش اس للمقاولت العامة D H S
 - 266فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 174686 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-26برقم ايداع  50398الى شوروم للتجارة والتوكيلت والتوريدات ( ش.م.م )
شركة مساهمة مؤسسة وفقا للقانون المصرى .
 - 267فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 175097 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-02برقم ايداع  51867الى شندى باك للطباعة و التغليف
 - 268فى تاريج  2022-06-29:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد 187074 ,
وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-23برقم ايداع  30845الى مسلم والدقيقي للمقاولت M & D
 CONTRACTINGشركة ذات مسئولية محدودة
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الشخاص
 - 1اشرف الياس ابراهيم حبيب مدير المقيد برقم قيد  103178وتم ايداعه بتاريخ  1960-01-21برقم
ايداع  355تم التأشير فى تاريخ  1960-01-21بــ  :فرع  -منح السيد /أشرف الياس ابراهيم حبيب –
مصري الجنسية – مواليد  – 1964/ 10/ 1رقم قومي ( 26410010104256:مدير الفرع) الصلحيات التية
 -1تمثيل الشركة أمام الغير وأمام أي جهة محلية وحكومية (بما في ذلك الجمارك) وذلك فيما يتعلق بنقل الركاب
والبضائع الخاصة بالشركة وخدمات المناولة الرضية في مصر (مهام الوكيل) وذلك وفقا لقواعد ولوائح الشركة
 -2.التفاوض بشأن البنود وإبرام أية عقود وترتيبات أو صفقات وكذلك أية تعديلت عليها وذلك وفقا لمهام الوكيل؛
(فيما عدا المفاوضات؛ العقود؛ الترتيبات والصفقات الخاصة بالشئون التجارية للشحن والتي تندرج ضمن
صلحيات مدير الشحن) -3 .فتح /إغلق والتعامل على كافة الحسابات المصرفية بموجب الصلحيات الممنوحة
من قبل قطاع الشؤون المالية؛ والتوقيع على جميع اليصالت والمخالصات المالية  -4استلم من الخدمات البريدية
أو أية وسائل اتصالت أخرى كافة الخطابات والشحنات المرسلة والموجهة إلى الشركة بما في ذلك الخطابات و/أو
الشحنات المسجلة بقيمة مؤمنة أو بدونه  -5تعيين ,عزل وإنهاء عقود عمل الموظفين نيابة عن الشركة وتحديد
شروط تعيينهم وواجباتهم بوجه عام تمثيل الشركة بصفته رب عمل أمام موظفي الشركة وفقا للقوانين المحلية؛
القواعد واللوائح المعمول بها داخل الشركة؛ وضع وتحديد سياسة الموارد البشرية للشركة واتفاقات العمل الجماعية
(المحلية) وذلك أيضا فيما يتعلق بقسم مبيعات الشحن فيم يخص موظفي الشحن  -6 .إقامة كافة الدعاوى القضائية
وأية إجراءات قانونية أخرى وتنفيذهم؛ والدفاع فيهم والرد عليهم أو معارضتهم؛ وقبول صحيفة الدعوى/
والخطارات التي سيتم إعلنها وتوجيهها الى الشركه؛ والمثول أمام القضاة والمحاكم؛ وتنفيذ الحكام أو الطعن
عليهم أو طلب إعادة النظر؛ وتعيين المحامين والوكلء القضائيين ؛العمل على قبض المبالغ المالية والحجز على
البضائع؛ وتعديل وسحب هذا الحجز؛ وتقديم التماسات وطلبات الفلس؛ العمل والحث على اثبات المطالبات؛
وحضور اجتماعات الدائنين؛ والتصويت لصالح أو ضد الترتيبات وكذلك لصالح أو ضد تعليق السداد؛ التوصل إلى
تسوية ؛ الدخول في المنازعات والتصالح فيها أو رفعها للتحكيم؛ واختيار الموطن المحتاروتقديم الطلبات وإعطاء
اليصالت والمخالصات؛ -7اتخاذ أية إجراءات لزمة لضمان امتثال الشركة واستيفائها لي نوع من اللتزامات
التي تقع على عاتقها بما في ذلك التشريعات المحلية المتعلقة على وجه الخصوص بصحة وسلمة موظفي الشركة
وكذلكو منع ودرء الحوادث التي قد تحدث للغير؛  -8والتوقيع على أية مستندات أو مراسلت وإستكمال أية
إجراءات شكلية مطلوبة فيما يتعلق بالغراض المذكورة أعله - .علما بأن السيد /أشرف الياس إبراهيم حبيب
يحتاج للحصول على موافقتي الكتابية المسبقة أنا SIMON SCHOLTE/لبرام أي اتفاقيات أو القيام بأية
تصرفات (بخلف تلك التي يغطيها توكيل خاص) التي تزيد عن مبلع  25000يورو (خمسة وعشرون ألف يورو)
أو ما يعادلها بالعملة المحلية علوة على ذلك؛ وحال أن استلزم أو اقتضي بنك محلي سيتم إصدار توكيل بنكي
خاص لتمام أي معاملة مع مثل هذا البنك المحلي  -يجوز للسيد /أشرف الياس إبراهيم حبيب تفويض أحد
مرؤوسيه أو تابعيه في جزء أو كل صلحياته المذكورة أعله (خلل فترة غيابة) بذات حدود صلحياته الموضحة
بعاليه وذلك بموجب تفويض فرعي؛ علما بأنه يشحظر ويلمنع على المستفيد من هذا التفويض الفرعي إصدار أي
تفويض فرعي آخر مالم يأذن له السيد /أشرف الياس إبراهيم حبيب بذلك كتابة  -يجوز لي أناSIMON /
 SCHOLTEتعديل أو إلغاء هذ الصلحيات في أي وقت شريطة إبلغ السيد /أشرف الياس إبراهيم حبيب بذلك
.
 - 2محمد عبد العزيز حلمى اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  174137وتم ايداعه بتاريخ
 1976-01-06برقم ايداع  165تم التأشير فى تاريخ  1976-01-06بــ  :ممثل عن شركة انبى  -بدل من
السيد المهندس  /اشرف بهاء الدين ابو الفتوح
 - 3محمد أحمد عبد السلم شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  174137وتم ايداعه بتاريخ
 1976-01-06برقم ايداع  165تم التأشير فى تاريخ  1976-01-06بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية العامة
للبترول
 - 4أشرف بهاء الدين أبو الفتوح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  174137وتم ايداعه بتاريخ
 1976-01-06برقم ايداع  165تم التأشير فى تاريخ  1976-01-06بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية للبترول
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 - 5محمد احمد الديب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180024وتم ايداعه بتاريخ 1976-12-28
برقم ايداع  16786تم التأشير فى تاريخ  1976-12-28بــ  :ممثل عن شركة الشمس للسكان والتعمير -
بدل من السيد الستاذ  /محمد احمد احمد السيد جلل
 - 6وليد نبيل السيد على مدير عام المقيد برقم قيد  180024وتم ايداعه بتاريخ  1976-12-28برقم
ايداع  16786تم التأشير فى تاريخ  1976-12-28بــ  :لفندق شتايجنبرجر بيراميدز كايرو والكائن أول
طريق مصر إسكندرية الصحراوى – بــدل مــن – السيد /على السيد محمد محمد القائم بأعمال مدير عام الفندق
 - 7علء رشاد محمد حفنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  189105وتم ايداعه بتاريخ
 1978-05-08برقم ايداع  7217تم التأشير فى تاريخ  1978-05-08بــ  :ممثل عن محافظة القاهرة  -بدل
من السيد  /محمد على حنفى
 - 8محمد عبد ا نبيل عبد ا سلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  189105وتم ايداعه بتاريخ
 1978-05-08برقم ايداع  7217تم التأشير فى تاريخ  1978-05-08بــ  :ممثل عن شركة مدينة نصر
للسكان والتعمير  -بدل من السيد  /احمد على ابراهيم الهيتمى
 - 9ايمن احمد سيد فرج مدير مالى المقيد برقم قيد  46058وتم ايداعه بتاريخ  1978-11-22برقم
ايداع  5668تم التأشير فى تاريخ  1978-11-22بــ  :الغاء صلحيات التوقيع للسيد  /ايمن احمد سيد فرج -
المدير المالى والدارى للشركة
 - 10فتحى محمد احمد جبر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  192661وتم ايداعه بتاريخ
 1978-11-28برقم ايداع  16779تم التأشير فى تاريخ  1978-11-28بــ  :بدل من السيد  /ابراهيم
عبدالعزيز  -ممثل عن شركة المصرية للمواسيير والمنتجات السمنتية ( سيجورات )
 - 11صابر عبدالفتاح محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  192661وتم ايداعه بتاريخ
 1978-11-28برقم ايداع  16779تم التأشير فى تاريخ  1978-11-28بــ  :بدل من السيد  /محمد احمد
حسن  -ممثل عن شركة المصرية للمواسيير والمنتجات السمنتية ( سيجورات )
 - 12جمال عبدالجواد عبدالحميد اليماني عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  70834وتم ايداعه
بتاريخ  1981-03-10برقم ايداع  11571تم التأشير فى تاريخ  1981-03-10بــ  :استقالة
 - 13ياسر كمال ابراهيم شوشه رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  70834وتم ايداعه بتاريخ
 1981-03-10برقم ايداع  11571تم التأشير فى تاريخ  1981-03-10بــ  :استقالة
 - 14حسين على السيد شفتوره رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  70834وتم ايداعه
بتاريخ  1981-03-10برقم ايداع  11571تم التأشير فى تاريخ  1981-03-10بــ  - :بدل من ياسر كمال
ابراهيم شوشه  -تفويض حسين علي السيد شفتوره بالتوقيع عن الشركه لدي جميع البنوك التي تتعامل معها
الشركه بما فيها بنك الستثمار القومي كتوقيع اول بدل من ياسر كمال ابراهيم شوشه رئيس مجلس الداره السابق
مع استمرار اعتماد توقيع محمد عاطف عبد العزيز عبد ا المدير المالي عن الشركه لدي جميع البنوك التي
تتعامل معها الشركه بما فيها بنك الستثمار القومي كتوقيع ثاني .
 - 15مصطفى امين على على سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  219648وتم ايداعه بتاريخ
 1982-07-01برقم ايداع  1011تم التأشير فى تاريخ  1982-07-01بــ  :استقالة
 - 16وليد حسين ابوالمجد ممثل المقيد برقم قيد  219648وتم ايداعه بتاريخ  1982-07-01برقم ايداع
 1011تم التأشير فى تاريخ  1982-07-01بــ  :عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
 - 17جريجورى كريستوف ليجنى  Gregory Christophe Ligny/تحميل المقيد برقم قيد 219648
وتم ايداعه بتاريخ  1982-07-01برقم ايداع  1011تم التأشير فى تاريخ  1982-07-01بــ :
 - 18نيكولس مارى جبر دو هاميل فوجيرو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  219648وتم ايداعه
بتاريخ  1982-07-01برقم ايداع  1011تم التأشير فى تاريخ  1982-07-01بــ  :استقالة
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 - 19طارق سعد زغلول عبد المجيد طلبه تحميل المقيد برقم قيد  219648وتم ايداعه بتاريخ
 1982-07-01برقم ايداع  1011تم التأشير فى تاريخ  1982-07-01بــ  :التصديق على نقل سلطة التوقيع
المخولة لمنصب رئيس مجلس ادارة الشركة من السيد اللواء  /طه سيد محمد بدوى الى السيد اللواء أ ح  /طارق
سعد زغلول عبد المجيد طلبة طبقا لنص مواد النظام الساسى للشركة العربية العالمية للبصريات شركة مساهمة
مصرية وما يخص من تعديلت وذلك فيما يتعلق بالتى جميع المستندات الداخلية جميع العقود العسكرية وما
يخصها من مستندات جميع حسابات الشركة لدى البنوك والمور المالية المرتبطة بها جميع العقود المدنية وما
يخصها من مستندات
 - 20محمد جمال عبدالقادر عبدالبصير عبدالقادر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1645وتم ايداعه
بتاريخ  1984-08-01برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  1984-08-01بــ :
 - 21اشرف عبد الحميد عبد البصير الجارحى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1645وتم ايداعه
بتاريخ  1984-08-01برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  1984-08-01بــ :
 - 22جمال عبد القادر عبد البصير الجارحى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1645وتم
ايداعه بتاريخ  1984-08-01برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  1984-08-01بــ  -1 :وافقت
الجمعية على تحديد صلحيات السيد الستاذ  /جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب – تمثيل الشركة امام الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة امام كافة
الجهات الحكومية والغير حكومية وامام كافة البنوك وله الحق في القتراض الرهن والبيع في أصول الشركة سواء
الثابتة او المنقولة ,وله الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق من صلحيات ,ماعدا الحق في القتراض
والرهن والبيع بأصول الشركة سواء الثابتة او المنقولة كما يحق لسيادته تمثيل الشركة امام القضاء بكافة دراجاته
ورفع القضايا والتنازل عنها والتصالح فيها ولسيادته كامل الحق في كافة الصلحيات السابقة لرأساء مجلس الدارة
السابقين  -2 .موافقة الجامعية على تحديد صلحيات السيدة الستاذة داليا جمال عبد القادر عبد البصير عضو
مجلس الدارة .بالتي -:تمثل سيادتها الشركة امام كافة البنوك ولها كافة الصلحيات في تسير اعمال الشركة بهذا
الشأن من غلق وفتح الحسابات المصرفية وتوقيع الشيكات والوامر المباشرة وتوقيع على أوراق العتمادات
المستندة وذألك بكافة البنوك العاملة في مصر كما يحق لها تمثيل الشركة في كافة التعاملت المصرفية ولها الحق
في تفويض الغير في كل او بعض ما سبق من صلحيات .
 - 23داليا جمال عبد القادر الجارحى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1645وتم ايداعه بتاريخ
 1984-08-01برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  1984-08-01بــ :
 - 24محمد مسعد لطفى محمود ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1645وتم ايداعه بتاريخ
 1984-08-01برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  1984-08-01بــ :
 - 25منى عطية محمد شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1645وتم ايداعه بتاريخ
 1984-08-01برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  1984-08-01بــ :
 - 26احمد ماهر امين سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1645وتم ايداعه بتاريخ
 1984-08-01برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  1984-08-01بــ :
 - 71سيف الدين عبدالسلم هيكل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4342وتم ايداعه
بتاريخ  1991-10-20برقم ايداع  562تم التأشير فى تاريخ  1991-10-20بــ :
 - 72مجدى يوسف رزق ا سور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  20860وتم
ايداعه بتاريخ  1993-05-17برقم ايداع  1733تم التأشير فى تاريخ  1993-05-17بــ  :تجديد تشكيل
مجلس ادارة الشركة لمده اخري علي ان تبدا من نهاية تشكيل مجلس الدارة السابق
 - 73عاطف حسن جابر شحاته عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41831وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ :
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 - 27عبد اللطيف طه مصطفى محمد الكردى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 26413
وتم ايداعه بتاريخ  1984-10-25برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :وافق
المجلس على أن يكون حق التوقيع على الشيكات المصرفية الصادرة من الشركة وجميع المعاملت المالية مع
البنوك بتوقيع الساده المبين أسماؤهم بعد :توقيع أول ( أصيل)د /عبد اللطيف طه مصطفى الكردى توقيع ثانى(
اصيل ) (محاسب /سيد على السيد بخيت وفى حالة غيابهما يكون توقيع الشيكات بالتوقيع الثانوى كالتى :توقيع
أول (ثانوى)كيميائى  /سليمان محمد محمد الشيشينى أو د  /رجب محمد محمد الشيخ توقيع ثانى ( ثانوى)
محاسب /محمد أحمد عبدالحميد دياب أومحاسبه  /شيماء ممدوح عبد الفتاح
 - 28عبد اللطيف طه مصطفى محمد الكردى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 26413
وتم ايداعه بتاريخ  1984-10-25برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :اعتماد
تشكيل مجلس الدارة
 - 29ماجد محمد عادل حسن الشامى ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ 1984-10-25
برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
 - 30محمد عبدالرحمن محمد المنياوى ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-25برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات
الخدمة الوطنية
 - 31وليد حسين ابوالمجد ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ  1984-10-25برقم ايداع
 1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
 - 32عبدالسلم احمد شفيق سالمان ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ 1984-10-25
برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
 - 33أحمد عبدا الحسين محمد النصارى ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-25برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن التنمية والخدمات
بمحافظة الفيوم
 - 34محمد سيد محمد مرسى ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ  1984-10-25برقم
ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن بنك الستثمار القومى
 - 35حازم سعيد خلف ا خلف ا ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ 1984-10-25
برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن بنك الستثمار القومى
 - 36ياسر محمود محمد الجمل ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ  1984-10-25برقم
ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
 - 37محمد زكريا محى الدين ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ  1984-10-25برقم
ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
 - 38السيد فتح ا السيد محمد ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ  1984-10-25برقم
ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن بنك التنمية الصناعية
 - 39احمد عبد الغفار خطاب احمد ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ 1984-10-25
برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :ممثل عن شركة مصر للتامين
 - 40أحمد عبدا الحسين محمد النصارى ممثل المقيد برقم قيد  26413وتم ايداعه بتاريخ
 1984-10-25برقم ايداع  1666تم التأشير فى تاريخ  1984-11-11بــ  :بدل من السيد الدكتور  /محمد
عماد عبد القادر عثمان ممثل عن صندوق التنمية والخدمات بمحافظة الفيوم
 - 41ايهاب موسى محمد عبد اللطيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-25برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ممثل عن الشركه العربيه العقارية
للستثمار ش.م.م
 - 42جلل احمد فهمى جلل محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-25برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ممثل عن بنك السكندرية
 - 43فتحي عبد الحليم محمود جمعه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-25برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ممثل عن بنك السكندرية
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 - 44حسام الدين سيد محمد عبد العال سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-25برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ممثل عن بنك السكندرية
 - 45احمد محمد طلعت عبد العزيز نائب المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ 1985-05-25
برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ثان رئيس مجلس الدارة
 - 46صلح محمود طلعت محمد طلعت نائب المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ 1985-05-25
برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :اول رئيس مجلس الدارة
 - 47هانى محمد جمال الدين كفافى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-25برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ممثل عن شركة الهدى للفنادق
والسياحة
 - 48عماد جواد احمد بوخمسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-25برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ممثل عن شركه النجوم العقارية
 - 65عبد العزيز محمد عوض بن لدن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  83693وتم
ايداعه بتاريخ  1989-09-05برقم ايداع  6201تم التأشير فى تاريخ  1989-09-05بــ  :تفويض السيد
الستاذ  /عبد العزيز محمد عوض بن لدن رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا في حق التوقيع عن
الشركة على كافة أنواع العقود البتدائية والنهائية بالبيع والشراء امام الشهر العقاري وذلك عن السيارات واللت
والجهزة والمعدات والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب
ولجان الطعن وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية المختصة وله ان يفوض من يراه في بعض او كل ما
سبق  .والسيارة المذكورة بمحضر الجمعية العامة العادية المعتمدة بتاريخ  2022 / 3 / 20والمعتمدة من الهيئة
العامة للستثمار بتاريخ . 2022 / 6 / 2
 - 66توماس كريسترفربريتان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  265106وتم ايداعه بتاريخ
 1990-12-26برقم ايداع  15805تم التأشير فى تاريخ  1990-12-26بــ  :تجديد تعيين مدة مجلس الدارة
 - 67سيف الدين عبدالسلم هيكل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4342وتم ايداعه
بتاريخ  1991-10-20برقم ايداع  562تم التأشير فى تاريخ  1991-10-20بــ  :اعتماد توقيع السيد /
سيف الدين عبدالسلم هيكل رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب علي حسابات الشركه لدي البنوك وبدون حد
اقصي كما له الحق القتراض والرهن بكافه انواعه للنفس او للغير كما له حق التوقيع علي كافه العقود البتدائيه
والنهائيه لصول الشركه والتوقيع علي عقد بيع السيارات و المعدات المملوكه للشركه والتصديق عليها وتوثيقها
امام مكاتب الشهر العقاري والمساحه وبوجه عام كافه العقود الداخله ضمن غرض الشركه وله تفويض النفس
والغير في كل او بعض ما ذكر
 - 68ناصر بدر حمود الروضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4342وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-20برقم ايداع  562تم التأشير فى تاريخ  1991-10-20بــ :
 - 69اسامه سيف الدين عبد السلم هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4342وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-20برقم ايداع  562تم التأشير فى تاريخ  1991-10-20بــ :
 - 70ايهاب سيف الدين عبدالسلم هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4342وتم ايداعه بتاريخ
 1991-10-20برقم ايداع  562تم التأشير فى تاريخ  1991-10-20بــ :
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 - 49جواد احمد بو خمسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3116وتم ايداعه بتاريخ
 1985-05-25برقم ايداع  971تم التأشير فى تاريخ  1985-05-25بــ  :ممثل شركة البركة الكويتية
للتجارة العامه والمقاولت  -تجديد مدة مجلس الدارة للثلث سنوات القادمة  -تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس
مجلس الدارة فقط  -توقيع الستاذ  /هشام على الدين على محمد المدير العام توقيع أول وتوقيع السيد /صلح
محمود طلعت محمد طلعت نائب أول رئيس مجلس الدارة والدكتور /أحمد محمد طلعت عبد العزيز نائب ثان
رئيس مجلس الدارة توقيع ثان مجتمعين وتوقيع السيد /جواد أحمد بو خمسين رئيس مجلس الدارة توقيع ثالث
وذلك بالنسبة للشيكات لحسابات الشركة ببنك السكندرية والبنك المصري الخليجي والبنك العربي الفريقي والبنك
التجاري الدولي ولهم حق فتح أي حسابات في أي بنوك أخرى إذا احتاجت مصلحة الشركة إلى ذلك .وكذلك لهم
الحق فى إصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية وإجراء التحويلت الداخلية والخارجية وربط الودائع
توقيع السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الدارة
وفكها وشراء أذون الخزانه وإجراء جميع المعاملت البنكية" .
توقيع
على استمارات ومستندات ومراسلت الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية لشركة أبراج مصر العالمية" .
أحد نائبي رئيس مجلس الدارة أو المدير العام (بعد حصوله على موافقة كتابية من السيد رئيس مجلس الدارة أو
أحد نائبيه) على عقود بيع الشقق السكنية البتدائية والنهائية وتوكيل المشترى الغير قابل لللغاء والنقض في توقيع
العقد النهائي لنفسه وكذلك عقود اليجار للشقق السكنية والمحلت التجارية وفى جميع الحوال ل بد من الحصول
قيام أحد نائبي رئيس مجلس الدارة
على رأى المستشار القانوني للشركة كتابة على صيغة العقود والتوكيل " .
أو المدير العام (بعد حصوله على موافقة كتابية من السيد رئيس مجلس الدارة أو أحد نائبيه) باستغلل الجراج
استمرار السلفة
سواء بالتأجير أو الدارة وذلك بعد أخذ رأى المستشار القانوني للشركة كتابة على صيغة العقد " .
ى الدين علي
الدائمة (عهدة المصروفات النقدية) للشركة بمبلغ  20.000جنية مصري بمعرفة السيد /هشـام عل ل
الصرف من مخصص الحلل والتجديد لمدير عام الفندق منفردا بمبلغ  5000جنيه
محمد المدير العام" .
ى الدين علي محمد في حدود  20.000جنيه مصري للحتياجات الملحة
مصري ومجتمعا مع السيد /هشام عل ل
ى الدين علي محمد المدير العام كـذلك تـوقيع توكيـلت لتجديد تراخيص
بالفندق " .تفويض السيد  /هشام عل ل
سيارات الشركة وتوكيلت لمراقبي الحسابات لتمثيل الشركة أمام مأموريات الضرائب المختلفة وذلك بعد أخذ
ى الدين
موافقة السيد رئيس مجلس الدارة أو أحد نائبي رئيس مجلس الدارة كتابة " .
تفويض السيد  /هشام عل ل
علي محمد المدير العام في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية من هيئات ووزارات بما فيها الدارة العامة
للشركات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار ووزارة التجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية
ووزارة السياحة ومكاتب وإدارات السجل التجاري والشهر العقاري ومصلحة الضرائب والتوقيع على أى مستندات
وإنهاء كافة الجراءات واستلم كافة المستندات الخاصة بالشركة أمام جميع تلك الهيئات أو عمل توكيلت
للمحامين للتوقيع نيابة عن الشركة لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية طبقا لما هو موضح بعالية بما فى
تفويض السيد رئيس مجلس الدارة والسادة
ذلك السجل التجاري والشهر العقاري وتوقيع عقود تعديل الشركة " .
نائبي رئيس مجلس الدارة والمدير العام مجتمعين بالتفاوض مع البنوك لزيادة سعر فائدة الودائع وأنه ليس هناك
مانع من فتح حسابات ببنوك أخرى لمقارنة أسعار الفائدة واختيار أفضل البنوك التي تطبق سعر فائدة ودائع
مرتفعة لكى تقوم الشركة بربط الودائع بها .
 - 74هانى احمد الحسينى سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41831وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ  :وافقت الجمعيه العامه العاديه
بالجماع على ان يكون لرئيس مجلس الدارة بيع كل ما يخص الشركة من اصول ثابتة وسيارات ومعدات
واراضي ومنشات للنفس او للغير وحق القتراض والرهن لدي البنوك  .وافقت الجمعيه العامه العاديه ان تكون
الصلحيات والختصاصات لعضاء مجلس الداره الجدد نفس الصلحيات والختصاصات لساده اعضاء مجلس
الداره السابقين .
 - 75محمد عبدا طه الطويل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41831وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ :
 - 76ترحاب هانى احمد الحسينى سليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41831وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ :
 - 77الشركه السلميه الوطنيه للتجاره والتنميه {انتاد } ش0م0م عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 41831وتم ايداعه بتاريخ  1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ :
استقالة
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 - 78شركه اسيوط السلميه الوطنيه للتجاره والتنميه ش0م0م عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
وتم ايداعه بتاريخ  1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ :
 - 79شركه القاهره الوطنيه للستثمار والوراق المالية ش.م.م عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
وتم ايداعه بتاريخ  1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ :
 - 80مى مصطفي يوسف محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41831وتم ايداعه بتاريخ
 1994-11-20برقم ايداع  3375تم التأشير فى تاريخ  1994-11-20بــ :
 - 81احمد محمد ابراهيم سيد مدير فرع المقيد برقم قيد  286416وتم ايداعه بتاريخ 1994-12-11
برقم ايداع  18751تم التأشير فى تاريخ  1994-12-11بــ :
 - 50اندرو جرهام كروسلي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  238513وتم ايداعه بتاريخ
 1985-12-05برقم ايداع  13785تم التأشير فى تاريخ  1985-12-05بــ  :منح الصلحيات التية  :يكون
لي اثنين مجتمعين من بين السادة  -1بسنت يحيي مختار سلمة  -2ايمن عواد محمود الحبشي  -3هاني مختار
احمد معبد التي  :تمثيل الشركة أمام كافة الجهات سواء كانت الحكومية او غير الحكومية – عدا القضاء -
والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وعلى الخص الشهر العقاري والهيئة
العامة للستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل
والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري ومصلحة الضرائــــــــب ووزارة القوى العاملة والتعامل مع إدارات
المرور واستخـــــراج التراخيص وتجديدهــــا سنويا وكافــــة التراخيص والتجديدات  -التوقيع على كافة أنواع
عقود الرهن وعقود التسهيلت وحق القتراض والرهن كما لهم الحق في فتح العتمادات المستندية  -كما أن لهم
الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة البنوك وفتح الحسابات والعتمادات والسحب واليداع
والتوقيع على الشيكات  -ويكون لهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر .كما تم الموافقة
علي البقاء علي كافة الصلحيات والختصاصات الممنوحة لمجلس الدارة والمؤشر بها في السجل التجاري كما
هي دون تعديل
 - 51محمودعثمان احمد عثمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43372وتم ايداعه بتاريخ
 1977-12-15برقم ايداع  6832تم التأشير فى تاريخ  1985-12-08بــ  :التنفيذى  -الموافقة بالجماع على
اعطاء حق التوقيع للسيد المهندس  /محمود عثمان أحمد عثمان – رئيس مجلس الدارة التنفيذى فى كفالة شركة
المقاولت والصناعات التخصصية لشركة صناعة المواد العازله ومشتقاتها – أنسومات لدى كافة البنوك وشركات
اليجار التمويلى
 - 52محمد محمود فوزي محمد فؤاد خميس عضو منتدب المقيد برقم قيد  44139وتم ايداعه بتاريخ
 1981-11-16برقم ايداع  5119تم التأشير فى تاريخ  1986-05-22بــ  :لشئون التطوير
 - 53ياسمين محمد فريد فؤاد خميس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44139وتم ايداعه بتاريخ
 1981-11-16برقم ايداع  5119تم التأشير فى تاريخ  1986-05-22بــ  :غير تنفيذى  -مع البقاء علي
كافة الصلحيات والتفويضات كما هى فى السجل التجارى لعضاء مجلس الدارة المستمرين بالتشكيل الحالى .
 - 54عمرومحمود فوزى محمد فؤاد خميس عضو منتدب المقيد برقم قيد  44139وتم ايداعه بتاريخ
 1981-11-16برقم ايداع  5119تم التأشير فى تاريخ  1986-05-22بــ  :لشئون التصنيع
 - 55محمد محمد محمد على عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44139وتم ايداعه بتاريخ
 1981-11-16برقم ايداع  5119تم التأشير فى تاريخ  1986-05-22بــ  :استقالة
 - 56فريدة محمد فريد فؤاد خميس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44139وتم ايداعه بتاريخ
 1981-11-16برقم ايداع  5119تم التأشير فى تاريخ  1986-05-22بــ  :غير تنفيذى
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 - 57مدحت محمد حسن العبد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  11151وتم ايداعه
بتاريخ  1988-08-29برقم ايداع  1944تم التأشير فى تاريخ  1988-08-29بــ  :المهندس/محمد مدحت
محمد العبد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيدة  /أمنية مدحت محمد حسن العبد نائب رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب السيدة/سلمى حسين سليمان عضوا مجلس إدارة يكون السيد المهندس/محمد مدحت محمد
العبد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة/,أمنية مدحت محمد حسن العبد نائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب منفردين الحق فى التعامل مع كافة البنوك فى فتح وإقفال حسابات الشركة والسحب واليداع
والقتراض والتوقيع أمام الغير باسم الشركة ولغرضها وكذلك فى شراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات وبيع وحدات السكان العقارى والسياحة والتوقيع على العقود البتدائيه والنهائية أمام الشهر
العقارى وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها
 - 58سلمى حسين محمد سليمان عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  11151وتم ايداعه بتاريخ
 1988-08-29برقم ايداع  1944تم التأشير فى تاريخ  1988-08-29بــ :
 - 59امنيه مدحت محمد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  11151وتم ايداعه بتاريخ
 1988-08-29برقم ايداع  1944تم التأشير فى تاريخ  1988-08-29بــ :
 - 60نيللى محمد ايهاب فتوح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  278وتم ايداعه بتاريخ
 1988-12-25برقم ايداع  107تم التأشير فى تاريخ  1988-12-25بــ :
 - 61نينا محمد ايهاب فتوح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  278وتم ايداعه بتاريخ 1988-12-25
برقم ايداع  107تم التأشير فى تاريخ  1988-12-25بــ :
 - 62عادل فهيم رمضان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  278وتم ايداعه بتاريخ
 1988-12-25برقم ايداع  107تم التأشير فى تاريخ  1988-12-25بــ  :من ذوى الخبرة .تصبح مدة مجلس
الدارة سنه مالية  .ومنح كل من الستاذ  /عادل علي فهيم رمضان  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق
في تمثيل الشركة امام البنوك والتعاقدات على ان يكون التوقيع مجتمعا مع أي من الستاذ  /فوزي احمد مصطفي
عرفة (المدير العام) او الستاذ  /محمد عبد الحي كامل (المدير المالي)
 - 63ماجده حسين كمال الدين ابراهيم سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  278وتم ايداعه بتاريخ
 1988-12-25برقم ايداع  107تم التأشير فى تاريخ  1988-12-25بــ :
 - 64عزة عزيز كيرلس مرقس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  278وتم ايداعه بتاريخ
 1988-12-25برقم ايداع  107تم التأشير فى تاريخ  1988-12-25بــ  :من ذوى الخبرة  -استقالة
 - 82احمد محمد احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104وتم ايداعه بتاريخ  1994-12-14برقم
ايداع  142تم التأشير فى تاريخ  1994-12-14بــ 00 :
 - 457أولف هوفمان  Olaf Hoffmannعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4428وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ  :ممثل عن شركة إيه أل سي
هولدينج  8ليمتد (الماراتية)
 - 458توماس لوثر هوث  THOMAS LOTHAR HUTHعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 4428
وتم ايداعه بتاريخ  2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ  :ممثل عن
شركة إيه أل سي هولدينج  8ليمتد (الماراتية)
 - 459خديجة نور الدين دارسى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9833وتم ايداعه
بتاريخ  2003-05-18برقم ايداع  2193تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ  :تجديد مدة مجلس
الدارة الحالى لمدة مماثلة مع بقاء اختصاصات المجلس كما هى دون تعديل
 - 83سوزان محمد رجب الصعيدى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  286975وتم ايداعه بتاريخ
 1995-01-11برقم ايداع  571تم التأشير فى تاريخ  1995-01-11بــ  :مد فتره مجلس الداره لفتره قادمه
.الموافقه علي القرض الخاص بالشركة مع البنك الهلى المصري وفق مذكره الشروط والحكام الصادره من البنك
الهلى المصري  .مع منح السيد رئيس مجلس الدارة حق التوقيع على عقود القروض والمستندات الخاصة
بالقروض وعقود الرهن والتوكيلت اللزمة فى هذا الشأن منح السيد رئيس مجلس الداره حق التوقيع على
عقود القروض والمستندات الخاصه بالقرض وعقود الرهن والتوكيلت اللزمه في هذا الشأن
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 - 84باهر منير غبور حنا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  288289وتم ايداعه بتاريخ
 1995-04-01برقم ايداع  4697تم التأشير فى تاريخ  1995-04-01بــ  :تجديد الثقة فى مجلس الدارة
لمدة ثلث سنوات
 - 85طارق زكي موسي داود مدير المقيد برقم قيد  25360وتم ايداعه بتاريخ  1995-04-16برقم
ايداع  1659تم التأشير فى تاريخ  1995-04-16بــ  :مسئول  -بدل من السيد  /حامد الشيتى محمد على
الشيتى
 - 86علء الدين على محمود حسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  288880وتم ايداعه بتاريخ
 1995-05-04برقم ايداع  6423تم التأشير فى تاريخ  1995-05-04بــ :
 - 87محمد على محمود حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  288880وتم ايداعه بتاريخ
 1995-05-04برقم ايداع  6423تم التأشير فى تاريخ  1995-05-04بــ  :منتدب
 - 88عمر محمود علي محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  288880وتم ايداعه بتاريخ
 1995-05-04برقم ايداع  6423تم التأشير فى تاريخ  1995-05-04بــ :
 - 89احمد شوقى محمد السيد منتصر عضو منتدب المقيد برقم قيد  76464وتم ايداعه بتاريخ
 1995-05-13برقم ايداع  4110تم التأشير فى تاريخ  1995-05-13بــ  :والرئيس التنفيذي للشركة  -وافق
المجلس بالجماع على اعتماد التوقيعات على الشيكات والتحويلت البنكية الصادرة من الشركة وكافة المعاملت
مع البنوك والتوقيع على المكاتبات مع البنوك وفتح الحسابات البنكية كالتى  :البند الول  :التوقيع منفردا للسيد /
العضو المنتدب والرئيس التنفيذى محاسب  /احمد شوقى محمد السيد منتصر بدون حد قصى  .البند الثانى :
توقيعان من ثلثة بدون حد اقصى من التى  :أ) العضو المنتدب للشئون التجارية محاسب  /نافع فهمى فهمى
عبدالمجيد  .ب) المدير العام للشئون المالية والدارية محاسب  /محمد سعيد عبدالمنعم محمد  .ج) المدير المالى
محاسب  /ياسر موسى احمد عطيه جلله .
 - 90خالد نبيل محمد يسرى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  25575وتم ايداعه بتاريخ
 1995-05-27برقم ايداع  2161تم التأشير فى تاريخ  1995-05-27بــ  :تفوض رئيس مجلس الداره بان
له الحق فى بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والوحدات والسيارات وتاجيرها وكل ذلك باسم
الشركه ولصالحها وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود التصرفات الناقلة للملكية النهائية
والبتدائية وله الحق فى توكيل الغير فى جزء أو كل ما سبق وله حق التصالح والتنازل .
 - 91باسنت عادل عبدالعال على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  103354وتم ايداعه بتاريخ
 1995-08-02برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  1995-08-02بــ :
 - 92محمد عادل عبد العال على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  103354وتم ايداعه بتاريخ
 1995-08-02برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  1995-08-02بــ :
 - 93نورهان عادل عبد العال على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  103354وتم ايداعه بتاريخ
 1995-08-02برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  1995-08-02بــ :
 - 94عبدا عادل عبد العال على رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  103354وتم ايداعه بتاريخ
 1995-08-02برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  1995-08-02بــ  :من له حق التوقيع منفردا  /عبد
ا عادل عبد العال على .
 - 95فتحى عبدالعال على عبدالعال عضو منتدب المقيد برقم قيد  103354وتم ايداعه بتاريخ
السيد عبد ا عادل عبد
 1995-08-02برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  1995-08-02بــ -1 :
السيد  /فتحي عبد العال علي عبد العال
ر ئيس مجلس ادارة -2
العال علي
باسنت
عضو مجلس الدارة -4
السيدة  /ايمان فتحي ذكى ابوزيد
عضو منتدب -3
نورهان عادل عبد العال
عضو مجلس الدارة -5
عادل عبد العال
عضو مجلس الدارة
محمد عادل عبد العال
عضو مجلس الدارة -6
عبد ا عادل عبد العال علي
ثانيا  :تحديد من له حق التوقيع عن الشركة منفردا -1
 - 96ايمان فتحي زكي ابو زيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  103354وتم ايداعه بتاريخ
 1995-08-02برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  1995-08-02بــ :

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

Page 794 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 97عمر اشرف فتحى بيبرس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-21برقم ايداع  340تم التأشير فى تاريخ  1995-09-21بــ  :تجديد مدة السادة  /رئيس واعضاء
مجلس ادارة الشركة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة
 - 143شاتسى محمد سمير عبد الفتاح ابراهيم ربيع عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  302345وتم
ايداعه بتاريخ  1997-02-24برقم ايداع  3352تم التأشير فى تاريخ  1997-02-24بــ :
 - 144أمين محمود أمين محمود نمر مدير فرع المقيد برقم قيد  302345وتم ايداعه بتاريخ
 1997-02-24برقم ايداع  3352تم التأشير فى تاريخ  1997-02-24بــ :
 - 145محمد عادل محمد الشال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13725وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-03برقم ايداع  390تم التأشير فى تاريخ  1997-03-03بــ :
 - 146نيفين سمير السلوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13725وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-03برقم ايداع  390تم التأشير فى تاريخ  1997-03-03بــ :
 - 147مصطفى عادل محمد النبوي الشال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13725وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-03برقم ايداع  390تم التأشير فى تاريخ  1997-03-03بــ :
 - 148شاهنده عادل محمد النبوي الشال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13725وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-03برقم ايداع  390تم التأشير فى تاريخ  1997-03-03بــ :
 - 149شيماء عادل محمد الشال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13725وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-03برقم ايداع  390تم التأشير فى تاريخ  1997-03-03بــ :
 - 219سويلم احمد شافعى سويلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33404وتم ايداعه بتاريخ
 1998-04-15برقم ايداع  1819تم التأشير فى تاريخ  1998-04-15بــ  :دخول الشركة
 - 220عمرو حسن عبد الفتاح عليوه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33404وتم ايداعه بتاريخ
 1998-04-15برقم ايداع  1819تم التأشير فى تاريخ  1998-04-15بــ  :خروج من الشركة
 - 221ليالى ايهاب ممدوح محمد عبدا مدير المقيد برقم قيد  147055وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-17برقم ايداع  3867تم التأشير فى تاريخ  1998-05-17بــ  :للشركة بالسكندرية
 - 222ابراهيم صبحي عبد القتاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3138وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-23برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  1998-05-23بــ :
 - 223محمد عبد الفتاح صبح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3138وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-23برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  1998-05-23بــ :
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 - 98عمر اشرف فتحى بيبرس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-21برقم ايداع  340تم التأشير فى تاريخ  1995-09-21بــ  :إجراء بعض التعديلت على
صلحيات وسلطات المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة على كافة معاملتها أمام كافة البنوك وكافة المستندات
اللزمة فى هذا الشأن الواردة في السجل التجارى للشركة لتصبح على النحو التالى  -:أول  -:فتح وغلق وتصفية
الحسابات البنكية والتحويلت البنكية والشيكات وإصدار خطابات الضمان و العتمادات المستندية والمستندات
برسم التحصيل وخطابات العتماد الضامن ( )SBLCعلى النحو التالى( -:أ) التوقيع ( منفردين ) بدون حد
أقصى لكل من :للسيد المهندس  /أسامه انور بشاى  -بصفته  -عضو مجلس الدارة (ب) توقيع أي إثنين (
مجتمعين ) وبدون حد أقصى لكل من  -:السيد الستاذ  /عمر أشرف فتحى بيبرس  -رئيس مجلس الدارة ,
السيد المهندس  /ماجد البرت إقلديوس ابادير  ,السيده الستاذة  /ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى – رئيس
القطاعات المالية للمجموعة (ج) التوقيعات الثنائية بحد اقصى مليون دولر امريكى أو ما يعادله بالعملت
الخرى لكل من ( -:توقيع أول ) .:المهندس  /فيليب مجلى بسطوروس  -بصفتة – عضو مجلس الدارة أو
المهندس  /مجدى خليل يسى خليل  -بصفته – مدير عام الشركة ( توقيع ثان ) الستاذ  /عمر أشرف فتحى
بيبرس  -رئيس مجلس الدارة أو الستاذة  /ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى – رئيس القطاعات المالية
للمجموعة أو الستاذ  /محمد عبدالرازق محمد إسماعيل أو الستاذ  /نادر رأفت وجدى راغب  -رئيس
أو الستاذ  /رامز انطون رينيه صايغ  -نائب رئيس قطاع التمويل للمجموعة (د)
قطاع التمويل للمجموعة
( توقيعات ثنائية ) بحد اقصى  300الف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملت الخرى لكل من ( -:توقيع أول )
المهندس  /مجدى بشير قوسة سور أو المهندس  /متي باقي متي عبد الشهيد (توقيع ثانى ) الستاذ /
أمجد شهدى ثابت بسطا أو الستاذ  /اسحق بولس حنا خليل (هـ) (توقيعات ثنائية ) على الشيكات أو التحويلت
المتعلقة بالمرتبات الخاصة بالعاملين بالشركة :تفويض أيا من السادة التى اسماؤهم  (:توقيع أول ) المهندس /
(توقيع
أو المهندس  /خالد رفعت محمد السعيد .
مجدى خليل يسى خليل  -بصفته – مدير عام الشركة
ثان ) الستاذ  /عمر أشرف فتحى بيبرس – بصفتة – رئيس مجلس الدارة  .أو المهندس  /فيليب مجلى
المهندس  /اسامه أنور بشاى  -بصفته  -عضو مجلس
أو
بسطوروس – بصفته – عضو مجلس الدارة
الدارة أو المهندس  /ماجد البرت إقلديوس ابادير أو الستاذة  /ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى –
رئيس القطاعات المالية للمجموعة ثانيا  -:التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وعقود القتراض والرهن -:
( أ ) التوقيع ( منفردين ) بدون حد اقصى كل من  -:المهندس  /اسامه أنور بشاى  -بصفتة  -عضو مجلس
الدارة (ب) توقيع أي إثنين مجتمعين بدون حد اقصى لكل من  -:الستاذ  /عمر أشرف فتحى بيبرس –
المهندس  /ماجد البرت إقلديوس ابادير أو الستاذة  /ريهام محمد
بصفتة – رئيس مجلس الدارة أو
الستاذ  /نادر رأفت وجدى راغب -
رضا حامد محمد البلتاجى – رئيس القطاعات المالية للمجموعة أو
الستاذ  /وليد إبراهيم عبد السلم محمود – عضو مجلس الدارة (غير
رئيس قطاع التمويل للمجموعة أو
متفرغ)
 - 99شيرين ماهر جرانت اسكندر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  293871وتم ايداعه
بتاريخ  1996-02-01برقم ايداع  1726تم التأشير فى تاريخ  1996-02-01بــ  :تجديد مده مجلس
الدارة الحالى لمده  3سنوات جديدة مع بقاء حق الدارة والتوقيع كما هى دون ادنى تعديل
 - 100عبد الحي احمد عبدالحي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  294285وتم ايداعه
بتاريخ  1996-03-07برقم ايداع  3202تم التأشير فى تاريخ  1996-03-07بــ :
 - 101فائزه هانم يوسف محمد عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  294285وتم ايداعه بتاريخ
 1996-03-07برقم ايداع  3202تم التأشير فى تاريخ  1996-03-07بــ :
 - 102محمد يحيي عبد الحي احمد عبد الحى عضو منتدب المقيد برقم قيد  294285وتم ايداعه بتاريخ
 1996-03-07برقم ايداع  3202تم التأشير فى تاريخ  1996-03-07بــ :
 - 103شريفه عبدالمنعم محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  294285وتم ايداعه بتاريخ
 1996-03-07برقم ايداع  3202تم التأشير فى تاريخ  1996-03-07بــ :
 - 104سها ابراهيم عبداللطيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  27657وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-23برقم ايداع  1858تم التأشير فى تاريخ  1996-04-23بــ :
 - 105وليد عبدالعال مبارز عبدالعال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  27657وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-23برقم ايداع  1858تم التأشير فى تاريخ  1996-04-23بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 796 of 1372

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 27657وتم ايداعه بتاريخ

 - 106خالد اسماعيل محمد كمال اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 1996-04-23برقم ايداع  1858تم التأشير فى تاريخ  1996-04-23بــ :
 - 107محمد اسماعيل محمد كمال اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  27657وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-23برقم ايداع  1858تم التأشير فى تاريخ  1996-04-23بــ :
 - 224عفاف احمد احمد عماره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3138وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-23برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  1998-05-23بــ :
 - 225عبدالفتاح صبح عبدالفتاح كاعوه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3138وتم ايداعه بتاريخ
 1998-05-23برقم ايداع  447تم التأشير فى تاريخ  1998-05-23بــ  :تجديد تعيين مجلس الدارة لمده
جديدة  .على ان يكون للسيد رئيس مجلس الدارة نفس الختصاصات السابقة بالسجل .
 - 226مارك بيير ستانوى جلل بانوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  816وتم ايداعه بتاريخ
 1998-06-14برقم ايداع  2094تم التأشير فى تاريخ  1998-06-14بــ :
 - 227ناتالى بيير ستانوى جلل بانوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  816وتم ايداعه بتاريخ
 1998-06-14برقم ايداع  2094تم التأشير فى تاريخ  1998-06-14بــ :
 - 108اسماعيل محمد كمال اسماعيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  27657وتم
ايداعه بتاريخ  1996-04-23برقم ايداع  1858تم التأشير فى تاريخ  1996-04-23بــ  - :الموافقة
بالجماع على تجديد تشكيل مجلس الدارة  -يمثل كل من السيد  /اسماعيل محمد كمال اسماعيل رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب والسيد  /محمد اسماعيل محمد كمال اسماعيل عضو مجلس ادارة والسيد  /خالد
اسماعيل محمد كمال إسماعيل عضو مجلس ادارة الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا
الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو
لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال و
القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع
جميع البنوك و المصارف و وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل
ذلك ياسم الشركة و ضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 109محمد فؤاد ابو اليزيد بشته عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6514وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-24برقم ايداع  391تم التأشير فى تاريخ  1996-04-24بــ  :استقالة
 - 110هاشم السيد هاشم دسوقى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6514وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-24برقم ايداع  391تم التأشير فى تاريخ  1996-04-24بــ  :استقالة
 - 111تامر بهير احمد ناصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6514وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-24برقم ايداع  391تم التأشير فى تاريخ  1996-04-24بــ  :ممثل عن شركة جراند القابضة
للستثمارات المالية بدل من السيد /طارق سميرسيد عبد الفتاح
 - 112احمد سعد الدين عبده ابو هنديه نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6514وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-24برقم ايداع  391تم التأشير فى تاريخ  1996-04-24بــ  :غير تنفيذى  -غير متفرغ
 - 113محمود احمد عباس صلح احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6514وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-24برقم ايداع  391تم التأشير فى تاريخ  1996-04-24بــ  :ممثل ثان عن شركة فنادق البحر
الحمر القابضة للستثمارات السياحية
 - 114حسن عبدالقادر سمير سعيد الحموى مدير المقيد برقم قيد  295536وتم ايداعه بتاريخ
 1996-05-16برقم ايداع  7252تم التأشير فى تاريخ  1996-05-16بــ  :استقالة
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 - 115طارق حنفى عبدالحميد على نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 295715
وتم ايداعه بتاريخ  1996-05-26برقم ايداع  7860تم التأشير فى تاريخ  1996-05-26بــ  :التأكيد على
صلحيات السيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد  /طارق حنفى عبد الحميد على النحو التالى :
يحق للسيد  /طارق حنفى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع منفردا على جميع
التعاقدات والبيع والشراء باسم الشركة وذلك أمام جميع الجهات الخاصة والحكومية وتمثيل الشركة أمام مصلحة
الضرائب وأمام الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار فى تعديل عقود الشركة والتوقيع عليها وإتخاذ كافة
الجراءات القانونية لذلك والتوقيع أمام البنوك وتعيين المحاسبين والمحامين والموظفين وله كافة حقوق الدارة وله
حق توكيل الغيرفى كل أو بعض مما سبق ذكره  .علما بأن توكيل المحامين وتمثيل الشركة أمام القضاء لرئيس
مجلس الدارة .
 - 116كريم جمال الدين عبد الجابر سويلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  296216وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-19برقم ايداع  9450تم التأشير فى تاريخ  1996-06-19بــ :
 - 117جيهان جمال الدين عبد الجابر سويلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  296216وتم ايداعه
بتاريخ  1996-06-19برقم ايداع  9450تم التأشير فى تاريخ  1996-06-19بــ :
 - 118مايسه جمال الدين عبدالجابر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  296216وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-19برقم ايداع  9450تم التأشير فى تاريخ  1996-06-19بــ :
 - 228زيد علي حلل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  658وتم ايداعه بتاريخ
 1998-06-15برقم ايداع  364تم التأشير فى تاريخ  1998-06-15بــ  :تفويض السيد  /رئيس مجلس
الدارة فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 267محمد محمود شوقى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3209وتم ايداعه بتاريخ
 1999-06-12برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  :ممثل عن الشركة الهندسية
الحديثة للمقاولت والتجارة  ( .اضافة صلحيات لكل من -:مصطفي محمود ابراهيم شوقي 22/10/1943
مصر القاهره رقم قومى 24310220100235نائب رئيس مجلس الداره ومهري محمد محمود شوقي
8/3/1977مصر القاهره رقم قومى  27703080104386العضو المنتدب فى التعامل منفردين مع مصلحة
الضرائب المصرية بكافة ادارتها وفروعها وانواعها والتعامل مع هيئة التأمنيات الجتماعية والتوقيع على كافة
التعاملت الخاصه بهما .وتبقى باقى الصلحيات كما هى دون تعديل سوى ما ذكر ) .
 - 268احمد فاروق حسن عبد الفتاح عضو منتدب المقيد برقم قيد  3484وتم ايداعه بتاريخ
 1999-07-22برقم ايداع  3991تم التأشير فى تاريخ  1999-07-22بــ :
 - 269وليد نبيل السيد على مدير عام المقيد برقم قيد  130953وتم ايداعه بتاريخ  1999-10-21برقم
ايداع  12375تم التأشير فى تاريخ  1999-10-21بــ  :فندق شتايجنبرجر كايرو بيرميدز الكائن بأول طريق
مصر اسكندريه الصحراوى  .بدل من السيد  /على السيد محمد محمد  .القائم باعمال مدير عام الفندق
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 - 119كريم جمال الدين عبد الجابر سويلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  296216وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-19برقم ايداع  9450تم التأشير فى تاريخ  1996-06-19بــ  :تم الموافقة بالجماع على إضافة
صلحيات التوقيع للسيد رئيس مجلس الدارة السيد  /كريم جمال الدين عبد الجابر سويلم والسيدة  /جيهان جمال
الدين عبد الجابر محمود سويلم عضو مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى  -:يمثل رئيس مجلس الشركة
أمام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالمحضر بالتوقيع على هذه
المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن
يخولهم أيضآ حق التوقيع عن الشركة ( منفردين أو مجتمعين ) وللسيد رئيس مجلس الدارة السيد  /كريم جمال
الدين عبد الجابر سويلم والسيدة  /جيهان جمال الدين عبد الجابر محمود سويلم عضو مجلس الدارة ( منفردين أو
مجتمعين ) حق السلطات والصلحيات فى إدارة الشركة وتحقيق أغراضها على أن تكون العمال التى تصدر
منهم بعنوان الشركة وضمن غرضها بما فى ذلك الحق فى بيع وشراء رهن وتأجير عقارات و أراضى الشركة
ومقولتها كما أن لهم الحق فى تسجيل كل ماذكر فى الشهر العقارى وكافة التعاملت والتوقيع على العقود النهائية
لدى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولهم حق شراء و بيع كافة أنواع السيارات ومركبات النقل وتسجيلها
وتراخيصها وعمومآ كافه أنواع التعامل مع إدارات المرور المتطلبة والتأمينات الجتماعية ومكتب العمل
والجمارك وجميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وكذلك لهم الحق فى التوقيع على الحسابات لدى البنوك والمصاريف فى السحب واليداع والتمويل
والقتراض والرهن والضمان والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات العتمادات والحصول على التسهيلت
الئتمانية بجميع أنواعها وابرام عقودها و إصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السنداات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
 - 120محمد احمد عباس على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  700وتم ايداعه بتاريخ
 1996-07-16برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  1996-07-16بــ  :والرئيس التنفيذى  -ممثل عن
مجموعة عارف الستثمارية
 - 121سامح احمد سيد على خضير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  700وتم ايداعه بتاريخ
 1996-07-16برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  1996-07-16بــ :
 - 122جاسم داود العون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  700وتم ايداعه بتاريخ 1996-07-16
برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  1996-07-16بــ  :ممثل عن شركة لمار القابضة
 - 460سيف الدين عبد السلم هيكل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  16232وتم ايداعه
بتاريخ  2004-02-08برقم ايداع  248تم التأشير فى تاريخ  2004-02-08بــ :
 - 461اسامه سيف الدين عبد السلم هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16232وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-08برقم ايداع  248تم التأشير فى تاريخ  2004-02-08بــ :
 - 462ايهاب سيف الدين عبدالسلم هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16232وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-08برقم ايداع  248تم التأشير فى تاريخ  2004-02-08بــ  :ممثل عن شركة مصر الكويت
للتنمية العقارية والسياحية
 - 463ناصر بدر حمود الروضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16232وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-08برقم ايداع  248تم التأشير فى تاريخ  2004-02-08بــ :
 - 464احمد عثمان عبدالحميد السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  10889وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-17برقم ايداع  8017تم التأشير فى تاريخ  2004-02-17بــ :
 - 465عمرو ابراهيم ابراهيم النحاس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  5852وتم ايداعه
بتاريخ  2004-04-18برقم ايداع  359تم التأشير فى تاريخ  2004-04-18بــ :
 - 466على فرج بشير مرسال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5852وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-18برقم ايداع  359تم التأشير فى تاريخ  2004-04-18بــ :
 - 467جمال فراج محمود حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5852وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-18برقم ايداع  359تم التأشير فى تاريخ  2004-04-18بــ :
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 - 468سامح محمد عرفة عبد البارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5852وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-18برقم ايداع  359تم التأشير فى تاريخ  2004-04-18بــ :
 - 469جورج واصف صادق عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2004-05-25بــ :
 - 470وسام ابراهيم منسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2004-05-25بــ :
 - 471يوسف سامى يعقوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2004-05-25بــ :
 - 472ريمون شهدى فهمى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2004-05-25بــ :
 - 473انجى احمد احمد نصار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  16690وتم ايداعه
بتاريخ  2004-05-30برقم ايداع  1281تم التأشير فى تاريخ  2004-05-30بــ  :تجديد مدة عضوية
مجلس الدارة بذات الصفات والختصاصات
 - 474رشاد سامى برسوم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5230وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-23برقم ايداع  2655تم التأشير فى تاريخ  2004-06-01بــ  :سلطات التوقيع يكون الحق في
التوقيع عن الشركة و التعامل مع البنوك و التوقيع على الشيكات كما يلي  -:ميري سليم عبد ا و ايهاب وصفي
روفائيل مجتمعين بحد اقصى  50000جنيه خمسون الف جنيه و ايهاب وصفي روفائيل و رفيق رشاد فلتس
مجتمعين بحد اقصى  150000مائة و خمسون الف جنيه  .و رشاد سامي برسوم منفردا بدون حد اقصى اكثر
من  150000و محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران منفردا بدون حد اقصى اكثر من 150000
 - 475احمد عارف عطيه قاعود رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  161107وتم ايداعه
بتاريخ  2004-07-20برقم ايداع  9146تم التأشير فى تاريخ  2004-07-20بــ  :تجديد مدة المجلس لمدة
ثلث سنوات
 - 476محمود عارف قاعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  161107وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-20برقم ايداع  9146تم التأشير فى تاريخ  2004-07-20بــ :
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 - 123محمد مبارك الهاجرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  700وتم ايداعه بتاريخ
 1996-07-16برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  1996-07-16بــ  :ممثل عن مجموعة عارف
الستثمارية  -تحديد سلطات رئيس مجلس الدارة -السيد  /محمد مبارك الهاجري رئيس مجلس الدارة ممثل عن
مجموعة عارف الستثمارية يملك رئيس مجلس الدارة حق الدارة و التوقيع عن الشركة علي التي التوقيع
علي عقود بيع وشراء الراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلت بكافة انواعها التي
تقام بغرض البيع او التاجير التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة اصول الشركة
التوقيع علي عقود الرهن والقتراض والتسهيلت الئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية التوقيع علي عقود
تاسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية التوقيع علي عقود بيع السهم المملوكة في الشركات التابعة
ويملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين .
تحديد سلطات نائب رئيس مجلس الدارة السيد  /بدر مفرج السراهيد نائب رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة
لمار القابضة يملك نائب رئيس مجلس الدارة حق الدارة والتوقيع عن الشركة علي التي  -التوقيع علي عقود
بيع وشراء الراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير سكنية والمحلت بكافة انواعها التي تقام بغرض
البيع او التاجير التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكافة اصول الشركة التوقيع علي
عقود الرهن والقتراض والتسهيلت الئتمانية من البنوك وكافة الجهات الرسمية التوقيع علي عقود تاسيس
الشركات داخل جمهورية مصر العربية التوقيع علي عقود بيع السهم المملوكة في الشركات التابعة ويملك حق
الدارة والتوقيع عن الشركة رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين  .تحديد
سلطات الرئيس التنفيذي تم الموافقة علي تعيين السيد  /محمد احمد عباس رئيس تنفيذي للشركة ليكون عضو
مجلس ادارة ورئيس تنفيذي وقد تم تفويض السيد  /محمد احمد عباس الرئيس التنفيذي في الصلحيات التالية -
تمثيل الشركة أمام القضاء -التوقيع علي عقود بيع وشراء الراضي المملوكة للشركة والوحدات السكنية والغير
سكنية والمحلت بكافة أنواعها التي تقام بغرض البيع أو التأجير -التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات
المملوكة للشركة وكافة أصول الشركة والتعاقد نيابة عن الشركة في كافة تعاقداتها -اعتماد السياسات
والجراءات الخاصة بتسيير أعمال الشركة -أعتماد مصروفات التصميمات الهندسية والشراف ومصروفات
الموقع وذلك بعد توقيع مدير المشروعات -إعتماد الخصم البيعي الممنوح للعملء -منح خصم تعجيل السداد
وذلك في حدود القواعد المقررة -إعتماد وشراء الصول الثابتة للشركة في حدود مبلغ مليون جنيها ل غير -
إعتماد العهد المالية المؤقتة بخمسمائة ألف جنيها ل غير -تعيين وعزل العاملين بالشركة وتحديد رواتبهم
ومكافأتهم ومخصصاتهم - .التوقيع علي عقود الرهن والقتراض والتسهيلت الئتمانية من البنوك وكافة
الجهات الرسمية -تحديد سلطة إعتمادة توقيع الشيكات  .التوقيع ( أ ) رئيس مجلس الدارة الستاذ  /محمد
مبارك الهاجري ونائب رئيس مجلس الدارة الستاذ  /بدر مفرج السراهيد والرئيس التفيذي الستاذ  /محمد
أحمد عباس  .التوقيع ( ب ) المدير المالي الستاذ  /أحمد رشدي مكرم أو مدير الموارد البشرية الستاذ /محمد
حسين حسيب على أن يكون توقيع لثنان من الثلثة مجتمعين من التوقيع ( أ ) بدون حد أقصى وتوقيع ( أ ) و
( ب ) مجتمعين بحد أقصى  10مليون جنيه على أن يكون سلطة تظهير الشيكات لتوقيع ( أ ) .
 وتكون التصرفات بالبيع والرهن لصول الشركة باسم الشركة ولصالحها وعلى الشركة اللتزام باعمال نصالقانون  14لسنة 2021
 - 124بدر مفرج السراهيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  700وتم ايداعه بتاريخ
 1996-07-16برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  1996-07-16بــ  :ممثل عن مجموعة لمار القابضة
 - 125وائل نبيه عبدالسميع السيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23459وتم ايداعه
بتاريخ  1996-07-17برقم ايداع  2599تم التأشير فى تاريخ  1996-07-17بــ  :ممثل عن الشركة
المصرية للستثمارات المتعددة  -التوقيعات مزدوجة احدها من التوقيع الول على القل على النحو التالى -
التوقيع الول  .1 -المهندس  /توفيق صلح الدين احمد دياب  .2الستاذ  /وائل نبيه عبد السميع السيد  .3الستاذة
 /ايمان صبحى محمد عبد الوهاب  -التوقيع الثانى  .1 -الستاذ  /احمد عبد الرحمن احمد  .2هاله عز الدين احمد
 - 126احمد عبد الرحمن احمد محمد مدير مالى المقيد برقم قيد  23459وتم ايداعه بتاريخ
 1996-07-17برقم ايداع  2599تم التأشير فى تاريخ  1996-07-17بــ :
 - 498ايمن السيد ابراهيم القصراوي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11911وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-28برقم ايداع  8745تم التأشير فى تاريخ  2004-09-28بــ  :اعادة اختصاصات مجلس الدارة
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 - 499عمرو ايمن السيد القصراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11911وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-28برقم ايداع  8745تم التأشير فى تاريخ  2004-09-28بــ :
 - 500سمر ايهاب محمد البحراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11911وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-28برقم ايداع  8745تم التأشير فى تاريخ  2004-09-28بــ :
 - 127برج دكران ترزيان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  297414وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-19برقم ايداع  13420تم التأشير فى تاريخ  1996-08-19بــ  - :لرئيس مجلس الداره
والعضو المنتدب تمثيل الشركه امام القضاء والغير منفردا وله في ذلك اوسع السلطات في التعامل باسم الشركه
لدي جميع الجهات وايضا التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكيه اللزمه واستلم وتسليم جميع العقود الخاصه
باعمال الشركه والتوقيع عليها لتحقيق اغرضها وايضا الحق في الحصول علي التسهيلت الئتمانيه من البنوك
باسم الشركه والقتراض والرهن بضمان ممتلكاتها وكذلك شراء او بيع اي اصل من اصول الشركه الثابته
والمنقوله  -وتقرر اعطاء حق التوقيع عن الشركه لي اثنين من السماء التيه  :السيد  /سليم يوسف خليل عضو
مجلس الداره المنتدب  .رقم قومى  26809291401173 .السيده  /سعاد عياد عوض ا المدير المالي
والداري  .رقم قومى  25603201400784 .السيد  /هاني ولسن ويصا  .مدير الحسابات  .رقم قومى .
 27402270103459وذلك علي الشيكات المسحوبه من حسابات الشركه وكذلك سداد المدفوعات الحكوميه
والتحويل من البنوك الي حسابات الموردين والتفويضات الصادره من المطبعه بخصوص الطلع علي ارصده
الشركه لدي البنوك والهيئات الحكوميه وطلب واستلم دفاتر الشيكات دون ان يكون لهم حق القتراض او البيع او
الرهن لي من اصول الشركه .
 - 128محمد عبد المجيد محمد سلمه مدير فرع المقيد برقم قيد  1753وتم ايداعه بتاريخ
 1996-10-08برقم ايداع  435تم التأشير فى تاريخ  1996-10-08بــ :
 - 129كرم بشاى اقلديوس مدير فرع المقيد برقم قيد  299412وتم ايداعه بتاريخ 1996-11-04
برقم ايداع  19638تم التأشير فى تاريخ  1996-11-04بــ :
 - 130ايوب عدلى ايوب غطاس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  299412وتم ايداعه
بتاريخ  1996-11-04برقم ايداع  19638تم التأشير فى تاريخ  1996-11-04بــ  :تجديد مدة مجلس
الدارة ثلث سنوات قادمة مع الحتفاظ بكافة الصلحيات لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الموجودة
بالسجل التجارى كما هى
 - 131يحيي زكريا حامد علي شمس نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23683وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-16برقم ايداع  2845تم التأشير فى تاريخ  1996-11-16بــ :
 - 132زكريا حامد على شمس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23683وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-16برقم ايداع  2845تم التأشير فى تاريخ  1996-11-16بــ :
 - 133احمد زكريا حامد على شمس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23683وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-16برقم ايداع  2845تم التأشير فى تاريخ  1996-11-16بــ  :تجديد مجلس الدارة لمدة ثلث
سنوات .
 - 134حسن بن احمد آل سند عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23683وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-16برقم ايداع  2845تم التأشير فى تاريخ  1996-11-16بــ :
 - 135رشا زكريا حامد علي شمس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23683وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-16برقم ايداع  2845تم التأشير فى تاريخ  1996-11-16بــ :
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 - 136محمد حازم عادل محمد فتح ا بركات رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  300874وتم ايداعه
بتاريخ  1996-12-23برقم ايداع  23908تم التأشير فى تاريخ  1996-12-23بــ  - :يكون لحد أعضاء
الفئة ( أ ) مجتمعا مع أحد أعضاء الفئة ( ب ) أو لعضوين من الفئة ( ب ) الحق في التوقيع والتعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإبداع والتوقيع على الشيكات والحوالت والمراسلت البنكية وفتح وغلق الحسابات
وإصدار والتوقيع علي خطابات وشهادات الضمان والحق في تقديم الضمانات والرهونات والقتراض والتوقيع
على عقود القروض والرهن وفك أو شطب الرهن نيابة عن الشركة وعلى كافة القرارات والتعهدات والسندات
الذنية والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بها وكما يكون لهم الحق في تقويض الغير في تظهير الوراق
التجارية  .يكون لعضو من الفئة ( ب ) مع عضو من الفئة ( ج ) مجتمعين الحق في التوقيع والتعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وابداع والتوقيع على الشيكات والحوالت والمراسلت البنكية وتفويض مندوبي
الشركة وأمناء الخزينة في تسليم وتسلم الشيكات والسندات الذنية والمراسلت البنكية من وإلي البنوك  .فية ( أ )
مهندس  /محمد حازم عادل محمد فتح ا بركات  ,مهندس  /محمد عبدا نبيل سلم  .فئة ( ب )  :الستاذ  /أحمد
حسين السيد العزب  .مهندس  /عماد زکريا عبدالرحمن الديدي  .الستاذ  /محمد را مي نامر هيكل  .الدكتورة /
رانيا عمرو مصطفي علواني  .فئة ( ج ) الستاذ  /أيمن محمد حسين نصار  .الستاذ  /محمد مصطفي سالم محمد
 .الستاذ  /حسن عمر عزت محمد .
 - 137محمد عبد ا نبيل عبد ا سلم الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  300874وتم ايداعه بتاريخ
 1996-12-23برقم ايداع  23908تم التأشير فى تاريخ  1996-12-23بــ  :والعضو المنتدب .يمثل الشركة
امام القضاء والغير  .يكون السيد المهندس  /محمد عبد ا نبيل عبد ا سلم هو ( الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب ) للشركة ومنحه كافة الصلحيات والسلطات الخاصة بالسيد رئيس مجلس الدارة وكذا الصلحيات
والسلطات الخاصة بالعضو المنتدب والمؤشر بها بالسجل التجاري عدا الصلحيات التي يختص بها رئيس مجلس
الدارة منفردا  .أن الرئيس التنفيذي والعضوالمنتدب دون غيره هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء والجهات
والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشركات والفراد والغير  ,وأن له حق تفويض الغير في كل أو بعض
صلحيا ته
 - 138عائشه عبدالحميد سامى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  302345وتم ايداعه بتاريخ
 1997-02-24برقم ايداع  3352تم التأشير فى تاريخ  1997-02-24بــ :
 - 139ملك قاصد الكريم عبد الغنى عضو منتدب المقيد برقم قيد  302345وتم ايداعه بتاريخ
 1997-02-24برقم ايداع  3352تم التأشير فى تاريخ  1997-02-24بــ :
 - 140محمود امين محمود نمر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  302345وتم ايداعه بتاريخ
 1997-02-24برقم ايداع  3352تم التأشير فى تاريخ  1997-02-24بــ  :التجديد لمجلس الدارة
 - 141محمد سلطان احمد ابوعلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  302345وتم ايداعه بتاريخ
 1997-02-24برقم ايداع  3352تم التأشير فى تاريخ  1997-02-24بــ :
 - 142محمد عمر محمد بهاء الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  302345وتم ايداعه بتاريخ
 1997-02-24برقم ايداع  3352تم التأشير فى تاريخ  1997-02-24بــ :
 - 150السيد عبدالفتاح سالم حرحور رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  45832وتم ايداعه
بتاريخ  1997-05-25برقم ايداع  2003تم التأشير فى تاريخ  1997-05-25بــ  - :التوقيع على الشيكات
والتحويلت البنكية بحد اقصى  50000جنيه مصرى توقيع أول ( أ  /رامي محمد سيد مرسي – أو – أ /
فتحي محمد صلح الدين عارف – أو – أ  /أحمد ماجد محمد ميزار – أو – م  /بسام عبد الرسول عبد الرسول
فرج )  -مجتمعا – مع توقيع ثاني( أ  /محمد فهمي عبد الرحمن – أو – أ  /مصطفى عبدالرازق عمر) التوقيع
على الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى  100000جنيه مصرى توقيع أول ( أ /رامي محمد سيد مرسي –
أو – م /طارق طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب)-مجتمعا –مع توقيع ثاني( أ /محمد فهمي عبد الرحمن –
أو – أ /مصطفى عبدالرازق عمر) -التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية لما يزيد عن  100000جنيه
مصرى توقيع أول( م /طارق طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب) – مجتمعا مع توقيع ثاني(أ /رامي محمد
سيد مرسي) تفويض السيد المهندس  /طارق طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب) فى توكيل المحامين وألغاء
توكيلتهم0
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 - 151سعيد بدر الدين سعيد القاضى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  305006وتم
ايداعه بتاريخ  1997-06-04برقم ايداع  1089تم التأشير فى تاريخ  1997-06-04بــ  :تجديد مدة
مجلس الدارة
 - 152استلياتوس اسكندر سرباكس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30861وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-12برقم ايداع  2922تم التأشير فى تاريخ  1997-06-12بــ  :خروج للوفاه
 - 153الكسندرا استليانوس اسكندر سرباكس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30861وتم ايداعه
بتاريخ  1997-06-12برقم ايداع  2922تم التأشير فى تاريخ  1997-06-12بــ :
 - 154هيثم خالد احمد بهلول محمد النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43414وتم ايداعه
بتاريخ  1981-05-25برقم ايداع  1770تم التأشير فى تاريخ  1997-06-15بــ  :ممثل لشركة جدوى
للتنمية الصناعية
 - 155محمد احمد صادق الجواهرجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43414وتم ايداعه بتاريخ
 1981-05-25برقم ايداع  1770تم التأشير فى تاريخ  1997-06-15بــ  :ممثل لشركة جدوى للتنمية
الصناعية
 - 156استقالة شركـة سمو للستشارات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43414وتم ايداعه بتاريخ
 1981-05-25برقم ايداع  1770تم التأشير فى تاريخ  1997-06-15بــ  :استقالة من يمثلها
 - 157عماد احمد محمد يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصة محافظة
المنوفية  -اعادة تشكيل مجلس الدارة -بدل من السيد االواء  /علء رشاد محمد حفني
 - 158محمد عبدالمقصود نصر ا نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  46976وتم
ايداعه بتاريخ  1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :على ان يكون
عن محافظه المنوفية
 - 159محمد عبد الشافى السيد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :عن مشروع المحاجر
 - 160توفيق جلل ابراهيم دنيا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصه محافظه
المنوفيه  -استقالة
 - 161رضا حنفى عويس مطراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصه المحافظه -
استقالة
 - 162فتحي عبد الحميد الحسيني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن مشروع المحاجر
بالمنوفية  -استقالة
 - 163علء احمد غنيمى حفنى غنيمى الشيخ عضو منتدب المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصة محافظة
المنوفية  -بدل من السيد العميد  /محمد عبد المقصود نصر ا لنتهاء فتره تعاقده
 - 164اشرف كمال فرج ا على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصة محافظة
المنوفية
 - 165امانى محمد عبد الرحمن جعفر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصة محافظة
المنوفية
 - 166وسام محمد محمود مراد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصة محافظة
المنوفية
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 - 167مشروع المحاجر بالمنوفيه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :استقالة
 - 168راغب بليغ راغب ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصة محافظة
المنوفية -بدل من السيد الستاذ /محمد ابو اليزيد لبلوغة سن المعاش
 - 169محمد عبد الشافى السيد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :عن مشروع المحاجر  -استقالة
 - 170ابراهيم على محمد مرعى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46976وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-07برقم ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  1997-07-07بــ  :ممثل عن حصة محافظة
المنوفية
 - 171احمد فؤاد عبد المنعم هجرس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31174وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-20برقم ايداع  3665تم التأشير فى تاريخ  1997-07-20بــ  :المنتدب
 - 541حسن محمد سمير محمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17959وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-05برقم ايداع  2777تم التأشير فى تاريخ  2006-03-05بــ  :ممثل عن بنك مصر بدل من
السيد  /احمد محمد هانى طلبه
 - 652محمد محمد فتحي الشماع رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  56وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-01برقم ايداع  72تم التأشير فى تاريخ  2007-05-03بــ  :تشكيل مجلس الدارة وتجديد مدته
كالتى  -:السيد الستاذ  /محمد محمد فتحى الشماع رئيس مجلس الدارة وعضو منتدب ممثل لسهم شركة
أخباراليوم للستثمار وتحديد اختصاصاته في ( له حق التوقيع منفردا على صرف حسابات الشركة بالبنوك مع
تفويض سيادته في التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات والدراجات البخارية وكافة المنقولت والتوقيع علي
العقود النهائية أمام مكاتب الشهر العقاري والتعامل مع البنوك باسم الشركة وله الحق في التصرف في الودائع مع
تفويض سيادته منفردا في التعامل مع كافة الجهات الرسمية باسم الشركة
 - 653هانى صادق بيومى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-01برقم ايداع  72تم التأشير فى تاريخ  2007-05-03بــ  :ومشرف عام للشئون المالية ( ممثل
لسهم شركة اخبار اليوم للستثمار ) .
 - 654مساعد اسحق محروس اسعد عضو منتدب المقيد برقم قيد  24301وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-06برقم ايداع  8212تم التأشير فى تاريخ  2007-05-06بــ :
 - 655نجوي فيليب مجلع تادرس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24301وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-06برقم ايداع  8212تم التأشير فى تاريخ  2007-05-06بــ :
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 - 172نهى فؤاد عبدالمنعم هجرس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  31174وتم ايداعه
بتاريخ  1997-07-20برقم ايداع  3665تم التأشير فى تاريخ  1997-07-20بــ  :الصلحيات
والتفويضات لعضاء مجلس الدارة وافـق مجلس الدارة عـلى تفـويض ومنح الصلحيات والسلطات والتفويضات
لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيدة /نهى فؤاد عبد المنعم هجرس رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب والسيد  /احمد فؤاد عبد المنعم هجرس – العضو المنتدب منفردين التوقيع عن الشركة منفردين امام
الجهات الحكومية وغير الحكومية والهئيات والمؤسسات العامة والخاصة ووزارة السياحة وكافة البنوك ولهم
منفردا فتح الحسابات بأسم الشركة لدى كافة البنوك بالجنيه المصرى والعملت والجنبيه وايداع وصرف الشيكات
البنكية والحصول على القروض والتسهيلت بأسم الشركة وعقود الرهن بكافة انواعها المضمونة برهون رسمية
تجارية او عقارية والعقود البتدائية والنهائية امام كافة مأموريات الشهر العقارى وامام شركات التأجير التمويلى
والتوقيع على تلك العقود وابرام عقود شراء السيارات المملوكه للشركة امام الشهر العقارى وادارات المرور
وجميع منقولت الشركة وهيئة التنمية الصناعية والترخيص لهم بالتوقيع امام العملء والموردين وشراء الصول
الثابتة والسيارات غيرها والتوقيع على كافة اجراءات منح اى قروض او تسهيلت للشركة من اى بنك فى
جمهورية مصر العربية سواء البنوك الوطنية او المشتركة او الجنبية لتمويل اعمال الشركة والموافقة على كافة
شروط تلك البنود والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وله اجراء كافة العقود مع كافة الجهات
والمؤسسات والفراد داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتعامل مع شركات الوراق المالية والستشارات
المالية وادارة الصول وعمل خطابات الضمان لدى البنوك وتسليمها عند اللزوم والحق فى تعيين وعزل مستخدمى
وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قرض ودفع المبالغ والتوقيع والتحويل وتسديد كافة السندات
الذونية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض والجل ولرئيس مجلس
الدارة توكيل اخرين فى بعض او كل ما ذكر.
 - 173نجوى محمود احمد ابراهيم سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31174وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-20برقم ايداع  3665تم التأشير فى تاريخ  1997-07-20بــ :
 - 174ثروت عبد الرافع احمد هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31174وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-20برقم ايداع  3665تم التأشير فى تاريخ  1997-07-20بــ :
 - 175محمود عارف قاعود رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  114902وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-02برقم ايداع  10092تم التأشير فى تاريخ  1997-08-02بــ  :تجديد مدة المجلس
لمدة ثلث سنوات
 - 176جلل الغريب عبد المؤمن مدير فرع المقيد برقم قيد  35451وتم ايداعه بتاريخ 1997-08-18
برقم ايداع  1562تم التأشير فى تاريخ  1997-08-18بــ :
 - 177ريمون استيفو كريازى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-28برقم ايداع  114تم التأشير فى تاريخ  1997-08-28بــ  :الموافقة على اعادة تشكيل مجلس
ادارة الشركة
 - 178ندى شيرين محى الدين عبدالمنعم بيومى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1401وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-30برقم ايداع  985تم التأشير فى تاريخ  1997-08-30بــ :
 - 179بسمه شيرين محى الدين عبد المنعم بيومى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1401وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-30برقم ايداع  985تم التأشير فى تاريخ  1997-08-30بــ  :تجديد مجلس الدارة
لمدة جديدة تنتهى فى . 2022/08/28
 - 180شيرين محى الدين عبدالمنعم بيومى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1401وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-30برقم ايداع  985تم التأشير فى تاريخ  1997-08-30بــ :
 - 181عمرو عادل اسلم مدير المقيد برقم قيد  307666وتم ايداعه بتاريخ  1997-09-15برقم ايداع
 1875تم التأشير فى تاريخ  1997-09-15بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة
 - 182كريم اشرف هشام برقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  307689وتم ايداعه بتاريخ
 1997-09-15برقم ايداع  18128تم التأشير فى تاريخ  1997-09-15بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات ش.م.م بدلمن السيد  /ياسر محمد زكى ابراهيم  -مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد  /كريم
أشرف هشام برقاوى كما هى .
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 - 183رائد مكرم غبور عريان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1558وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-08برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  1997-11-08بــ :
 - 184مكرم غبور عريان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1558وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-08برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  1997-11-08بــ  :تمديد مده مجلس الدارة لمده ثلث
سنوات
 - 185محمد عبد الحى السيد عنب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1558وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-08برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  1997-11-08بــ :
 - 186على محمد عبدالحى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1558وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-08برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  1997-11-08بــ :
 - 187راندا مكرم غبور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1558وتم ايداعه بتاريخ 1997-11-08
برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  1997-11-08بــ :
 - 188فريدريك بريتينستين  mr.friedrich breitensteinعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 1565
وتم ايداعه بتاريخ  1997-11-10برقم ايداع  818تم التأشير فى تاريخ  1997-11-10بــ  :استقالة
 - 657احمد طارق عثمان احمد شكرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  24641وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-20برقم ايداع  9393تم التأشير فى تاريخ  2007-05-20بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
مماثلة بذات السلطات والصلحيات
 - 658طارق السيد محمد ايوب مدير فرع المقيد برقم قيد  25472وتم ايداعه بتاريخ 2007-06-28
برقم ايداع  12689تم التأشير فى تاريخ  2007-06-28بــ :
 - 659مصطفى محمود الحداد محمد مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  25815وتم ايداعه بتاريخ
 2007-07-17برقم ايداع  14156تم التأشير فى تاريخ  2007-07-17بــ :
 - 728تيسير محمد محمد حسن الصواف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30530وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-21برقم ايداع  3797تم التأشير فى تاريخ  2008-02-21بــ :
 - 729مادونا رمزى حبيب بباوى مدير المقيد برقم قيد  27150وتم ايداعه بتاريخ 2007-09-09
برقم ايداع  18644تم التأشير فى تاريخ  2008-03-03بــ :
 - 730فريدي كرم غبر عبد الملك مرجان مدير عام المقيد برقم قيد  27150وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-09برقم ايداع  18644تم التأشير فى تاريخ  2008-03-03بــ  ( :استقالة ) .
 - 738عمر محي الدين محمود روحي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108964وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-30برقم ايداع  10011تم التأشير فى تاريخ  2008-03-23بــ  :تجديد الثقة فى مجلس الدارة
الحالى
 - 739فريدي كرم غبر عبد الملك مرجان مدير المقيد برقم قيد  27151وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-09برقم ايداع  18648تم التأشير فى تاريخ  2008-03-24بــ  ( :استقالة ) .
 - 740رودولف ثييرل مدير المقيد برقم قيد  27151وتم ايداعه بتاريخ  2007-09-09برقم ايداع
 18648تم التأشير فى تاريخ  2008-03-24بــ :
 - 189احمد محمود عادل محمد فؤاد محمود عزمى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 1565وتم ايداعه بتاريخ  1997-11-10برقم ايداع  818تم التأشير فى تاريخ  1997-11-10بــ  :و
للسيد  /احمد محمود عادل محمد فؤاد محمود عزمي  -رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب  -الحق في التعامل
باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و
القطاع الخاص بكافة أشكالهم  ,و التوقيع على كافه العقود أمام الشهر العقاري و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق الحسابات و العتمادات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و
إصدار الشيكات و التوقيع عليها و صرف الشيكات الخاصة بالشركة و الفراج عن رأس المال و كافة صور
التعامل مع جميع البنوك و المصارف و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و كل ذلك باسم
الشركة و لصالحها و ضمن إغراضها .و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم
و أجورهم و له الحق في قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام
كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و التوقيع على كل المستندات
المتعلقة بذالك أمام كافه الجهات و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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 - 190محمد شحاته خليفه سالم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  32183وتم ايداعه
بتاريخ  1997-11-22برقم ايداع  3053تم التأشير فى تاريخ  1997-11-22بــ  :وله حق التوقيع منفردا
عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك وتعديل عقود الشركة والتمثيل أمام الشهر
العقارى وله حق إبرام وتوقيع العقود بإسم الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 191عبدا محمد شحاته خليفه سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  32183وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-22برقم ايداع  3053تم التأشير فى تاريخ  1997-11-22بــ :
 - 192محمد خليل محمد الدسوقي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  32183وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-22برقم ايداع  3053تم التأشير فى تاريخ  1997-11-22بــ :
 - 193محمد سيف الدين محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  32183وتم ايداعه بتاريخ
 1997-11-22برقم ايداع  3053تم التأشير فى تاريخ  1997-11-22بــ  :ويحق لى اثنيين من اعضاء
مجلس الدارة مجتمعين التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك وتعديل عقود
الشركة والتمثيل امام الشهر العقارى ولهما حق ابرام وتوقيع العقود باسم الشركة ويمتلك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدارة الحق فى ان يعين مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او
مجتمعين .
 - 194اسحق فيليب قرياقص جرجس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  111023وتم
ايداعه بتاريخ  1997-01-12برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1997-12-10بــ  :تجديد مده السادة
 /رئيس واعضاء مجلس الدارة لمده  3سنوات قادمة
 - 195حسن محمد عوض بن لدن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  380وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-10برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  1998-01-10بــ  :انهاء العضوية للوفاه
 - 196عمر محمد عوض بن لدن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  380وتم ايداعه
بتاريخ  1998-01-10برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  1998-01-10بــ  - :إستمرار صلحيات
التوقيع الواردة في السجل التجاري لكل من السيد  /عمر محمد عوض بن لدن رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب والسيد  /خالد محمد عوض بن لدن نائب رئيس مجلس الدارة والسيد  /عبد العزيز محمد عوض بن
لدن العضو المنتدب كما هي دون تغيير أو تعديل.
 - 197احمد محمد عوض بن لدن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  380وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-10برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  1998-01-10بــ :
 - 198خالد محمد عوض بن لدن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  380وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-10برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  1998-01-10بــ :
 - 199عبد العزيز بن محمد بن عوض بن لدن عضو منتدب المقيد برقم قيد  380وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-10برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  1998-01-10بــ :
 - 200محمد حسن محمد بن لدن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  380وتم ايداعه بتاريخ
 1998-01-10برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  1998-01-10بــ  :ممثل عن شركة المراسم الدولية
للتطوير العمراني .
 - 201محمد عز العرب محمود ابراهيم حرب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ :
 - 202عمرو عزالعرب محمود ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ :
 - 203عمر محمد عز العرب محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ :
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 - 680عمر بن صديق بن عمر عطار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28724وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-27برقم ايداع  24383تم التأشير فى تاريخ  2007-11-27بــ  - :يمثل الشركة امام القضاء
والغير وله حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات وله حق تمثيل الشركة امام الوزرات والهيئات الحكومية وغير
الحكومية وعلى الخص وزارة السياحة ووزاره التنمية المحليه ومكتب العمل وهيئة التامينات الجتماعية والهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى بكافه قطاعاتها ومكاتبها وله فى ذلك توكيل الغير او تفويض
الغير فى كل او بعض تلك الختصاصات وله منفردا حق التوقيع امام البنوك واجراء كافه المعاملت المصرفية
والمصادقة على الحسابات المدينه والدائنه وحق القرض والرهن بضمان ممتلكات الشركة والتسهيلت الئتمانية
وشراء الصول المملوكة للشركة وله حق توكيل الغير فى البنوك .
 - 681محمد بن صديق بن عمر عطار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28724وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-27برقم ايداع  24383تم التأشير فى تاريخ  2007-11-27بــ :
 - 682نادين بنت صديق بن عمر عطار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28724وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-27برقم ايداع  24383تم التأشير فى تاريخ  2007-11-27بــ :
 - 204عماد الدين شاهين عبدالعزيز الشوربجي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 180
وتم ايداعه بتاريخ  1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ  :تجديد مدة
مجلس الدارة لمدة جديدة  -تحديد صلحيات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الموافقة علي أن تكون صلحيات
التوقيع عن الشركة أمام البنوك والغير علي النحو التالي:اول -:للسيد /عماد الدين شاهين عبد العزيز الشوربجي
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله لكل من السيد /عماد الدين شاهين عبد
العزيز الشوربجي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية
وله حق التوقيع مجتمعا مع السيد /أحمد عاطف عبد الرحمن بركات نائب رئيس مجلس الدارة علي التوقيع أمام
البنوك و فتح الحسابات وغلقها والتوقيع علي الشيكات والسحب واليداع وكافة التعاملت المالية وكذلك حق
التوقيع علي كفالة الشركة للشركات الشقيقة أو الغير كفالة تضامنية و كذلك حق إصدار خطابات المرور .للسيد /
محمد عز العرب محمود عضو مجلس الدارة منفردا أو السيد /عماد الدين شاهين عبد العزيز الشوربجي رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب حق تمثيل الشركة في إبرام التعاقدات والمشاطارات وكذا تمثيل الشركة أمام
الوكالت الجنبية وإبرام التعاقدات معها .وللسيد/محمد عز العرب محمود عضو مجلس الدارة منفردا فتح
الحسابات وغلق الضمان والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والعقود والرهون وله حق التوقيع منفردا علي
الشيكات وكذلك حق التوقيع علي كفالة الشركة للشركات الشقيقة أو الغير كفالة تضامنية .والسحب واليداع وكافة
المعاملت المالية والتوقيع أمام البنوك وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي كافة عقود البيع النهائية الخاصة ببيع
أصول الشركة والتوقيع علي العقود البتدائية والتوقيع أمام الشهر العقاري ونقل الملكية وإصدار وإلغاء التوكيلت
وتفويض أيا من أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر
 - 205أحمد عاطف عبد الرحمن بركات نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ :
 - 206محمد احمد على السيد على غازى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه
بتاريخ  1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ  :استقالة
 - 207نادره زكى محمد على سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ :
 - 208رنا جميل سعيد عبادي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ :
 - 209ايهاب محمد عبد الخالق علم مدير المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ  1998-03-02برقم
ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ  :مسئول عن الدارة ال فعلية لمراكز الخدمة وصيانة
السيارات لماركة ( دى اس وقطاع الموتسيكلت )
 - 210محمد سامح أحمد أبو النور مدير المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ  1998-03-02برقم
ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ  :مسئول عن الدارة الفعلية لمراكز الخدمة وصيانة
السيارات لماركة (فولفو و أستون مارتن)

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

Page 809 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 211جورج سليمان فرج سليمان مدير المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ  1998-03-02برقم
ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ  :مسئول عن الدارة الفعلية لمراكز الخدمة وصيانة
السيارات لماركة (جيب والفاروميو)
 - 212باسم عاطف عثمان عشماوي مدير المقيد برقم قيد  180وتم ايداعه بتاريخ  1998-03-02برقم
ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ  :مسئول عن الدارة الفعلية لمراكز الخدمة وصيانة
السيارات لماركة (بروتن)
 - 213عماد الدين شاهين عبدالعزيز الشوربجي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 180
وتم ايداعه بتاريخ  1998-03-02برقم ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  1998-03-02بــ  - :تحديد
صلحيات السادة المديرين  :الموافقة علي تحديد صلحيات التوقيع للمديرين عن الشركة أمام البنوك والغير علي
النحو التالي  :لكل من السادة المديرين حق التوقيع علي المعاملت المالية والبنوك والتوقيع علي الشيكات والتعامل
مع البنوك وذلك في حدود غرض الشركة ومصلحتها مجتمعين مع اي من السيد  /رئيس مجلس الدارة و العضو
المنتدب السيد  /عماد الدين شاهين عبد العزيز الشوربجي أو السيد  /أحمد عاطف عبد الرحمن بركات نائب رئيس
مجلس الدارة  .ويكون كل مدير من السادة المديرين مسئول عن استصدار الموافقات والتراخيص والتعامل مع
الجهات الحكومية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومع الحماية المدنية وإعتماد أنظمة إطفاء الحريق
لمراكز الخدمة وصندوق خدمات الطوارئ وعن العاملين بمراكز الصيانة التابعة لهم وإجراء الصيانات وإجراء
الكشوف الدورية للعاملين ويكون كل مدير من الساده المديرين مسئول عن أي مخالفات تقع في مراكز الصيانة
التابعة لهم .
 - 501شريف اسماعيل احمد اسماعيل فهمى مدير عام المقيد برقم قيد  11988وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-24برقم ايداع  9289تم التأشير فى تاريخ  2004-10-24بــ  :خروج للوفاه
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 - 502على عبد العظيم السيد عبد الرحيم مدير عام المقيد برقم قيد  11988وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-24برقم ايداع  9289تم التأشير فى تاريخ  2004-10-24بــ  :سلطات إدارة الشركة  :يمثل
المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة على أنه فى حالة التعامل مع البنوك
والمؤسسات المالية يجب اتباع التعليمات التية  .يجب أن تكون جميع المعاملت التى تبرمها الشركة مع البنوك
أو المؤسسات المالية ,بما فى ذلك المبينة أدناه ,موقعة مما ل يقل عن شخصين وهما المدير العام أو ممن يفوضه
كما هو مبين لحقا  .علما بأن اشتراط التوقيع المزدوج ل ينطبق على المعاملت المشار إليها بعبارة (توقيع
واحد) والتى يمكن أن يقوم بالتوقيع عليها شخص من المجموعة المشار إليها فى الفقرة .جميع المعاملت التية و
التى تبرمها الشركة يجب أن تكون موقعة توقيع مزدوج يشمل مدير الشركة ومن يفوضه من المجموعة (أ) أو
توقيع مزدوج من المجموعة (أ)  -إدارة الحسابات :فتح حسابات مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات
الستثمار بأى عملة كانت - .إدارة هذه الحسابات وكذا الحسابات القائمة - .اللتزامات الناتجة عن التوقيع:إعطاء
تعليمات للمؤسسات الئتمان لصدار سندات أو أى نوع آخر من أنواع الضمان لضمان اللتزامات المترتبة على
الشركة - .التسهيلت قصيرة الجل :القتراض والمصادقة على الرصدة ,والموافقة وتوقيع عقود/اتفاقيات
القروض قصيرة الجل والتسهيلت قصيرة الجل وجميع المستندات والضمانات المتعلقة بهذه القروض أو
التسهيلت أو الخاصة بتجديد هذه القروض والتسهيلت وذلك مع البنوك والمؤسسات المالية بحيث ل تتعدى مدة
التسهيل أو القرض قصير الجل عامان وعلى أل يزيد المبلغ عن خمسون مليون جنيها مصريا أو ما يعادله
بالعملت الجنبية - .إدارة النقدية :تأكيد والتوقيع على جميع عقود عمليات النقد الجلة ( )Forwardsوكذا
التوقيع على جميع المستندات والوراق اللزمة لتنفيذ هذه العمليات بحيث ل تتعدى مبلغ خمسون مليون جنيها
مصريا أو المعادل لها بالعملت الجنبية الخرى  .جميع المعاملت التية و التى تبرمها الشركة يجب أن تكون
موقعة توقيع مزدوج من قائمة التوقيعات المبينة لحقا  -دعم الصادرات :وضع التمويل اللزم لعمليات التصدير
فى أى شكل من الشكال أو تقديم أي التزامات لشركات التأمين والبنوك وكذا إعطائهم أي رهن أو منحة أو
تفويض لعمل بوالص التأمين - .ملحوظة :ل تشمل هذه المعاملت من أى ضمانات على ممتلكات الشركة (الرهن
العقارى على الصول ,رهن كل أو جزء من الشركة ...إلخ)  -سداد التزامات الشركة :إصدار شيكات ,قبول
كمبيالت موردين ,إصدار سندات لمر ,إصدار تعهدات ,إصدار أوامر الدفع والتحويلت ,وبشكل أعم تسوية أى
مديونية على الشركة وفقا للسياسة الداخلية للشركة - .تلقى التسويات المالية نيابة عن الشركة :تلقى التسويات
المالية بأى شكل من الشكال ,بما فى ذلك النقد والشيكات والكمبيالت وجميع المبالغ المستحقة للشركة وإعطاء
إيصال استلم وكذا تظهير الشيكات والكمبيالت والسندات المقدمة للتحصيل أو الخصم - .فى حالة تخلف المدين
عن دفع المبالغ المستحقة للشركة ,رفع الدعاوى بما فيها القضائية واتخاذ جميع الجراءات القانونية لسترداد
المبالغ المستحقة ,مع استثناء أى إجراء قانونى يخص الجدارة - .خزائن البنوك :استئجار وإنهاء جميع عقود إيجار
خزائن البنوك .صلحية الدخول إلى جميع أجزاء الخزائن وإضافة أو سحب أية أشياء أو أوراق أو ضمانات -
إدارة النقدية :تأكيد جميع عمليات شراء وبيع النقد الجنبي اللحظية .جميع المعاملت التية و التى تبرمها الشركة
يجب ان تكون موقعة من مدير الشركة او توقيع منفرد من المجموعة (أ)  .التوقيع على جميع القسائم واليصالت
 .وافقت الجمعية على ( قائمة التوقيعات ) المقدمة من السيد مدير عام الشركة والذى يمثل التوقيعات المعتمدة
لتمثيل الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية ووافقت عليه بهذا المضمون .قائمة التوقيعات المعتمدة وهى كالتالى
:ـ أ ـ التوقيعات المعتمدة :توقيعات المجموعة أ ـ التوقيعات المعتمدة :توقيعات المجموعة (أ)  :هشام محمد السعيد
اسماعيل الجارحى رئيس القطاع الطبى ـ على عبد العظيم السيد عبد الرحيم مدير عام الشركة ـ توقيعات
المجموعة (ب)  :لم يدرج بها أحد للتوقيع (ج)  :لم يدرج به أحد للتوقيع  .كما وافقت على إعطاء الحق للمدير
العام للشركة فى تفويض من يراه من السادة موظفي مجموعة شركات ايرليكيد العاملة بمصر لتمثيل الشركة أمام
البنوك والمؤسسات المالية ,كتوقيعات معتمدة.او تعديل قائمة التوقيعات سالفة الذكر أمام البنوك والمؤسسات المالية
بموجب قرار إداري  - .حدود التوقيعات :الشروط العام  :حدود التوقيع على أية مدفوعات بحد أقصى عشرة آلف
جنيها مصريا أو المعادل لها بالعملت الجنبية أى توقيعين مجتمعين من المجموعة (أ) أو المجموعة (ب) أو:أى
توقيع من المجموعة (أ) مع أى توقيع من المجموعة (ب) أو:أى توقيع من المجموعة (ج) مع أى توقيع من
المجموعة (أ) أو المجموعة (ب)  .حدود التوقيع على أية مدفوعات بحد أقصى خمسون ألف جنيها مصريا أو
المعادل لها بالعملت الجنبية أى توقيعين مجتمعين من المجموعة (أ) أو المجموعة (ب) أو:أى توقيع من
المجموعة (أ) مع أى توقيع من المجموعة (ب) حدود التوقيع على أية مدفوعات بحد أقصى مائة ألف جنيها
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مصريا أو المعادل لها بالعملت الجنبية أى توقيعين مجتمعين من المجموعة (أ) أو:أى توقيع من المجموعة (أ)
مع أى توقيع من المجموعة (ب)  .حدود التوقيع على أية مدفوعات تزيد عن مائة ألف جنيها مصريا أو المعادل
لها بالعملت الجنبية أى توقيعين مجتمعين من المجموعة (أ)  .على أنه فى الحالت التية يحق للمدير تفويض
من يراه من السادة موظفي مجموعة شركات ايرليكيد العاملة بمصر مباشرة دون التقيد بالشروط العامة بالتوقيع
والتى تم ذكرها سابقا  -1 .المدفوعات لى من الشركات التابعة لمجموعة ايرليكيد العاملة بمصر او الحسابات
المختلفة لنفس الشركات و هى ( ايرليكيد مصر ش.م.م  ,ايرليكيد السكندرية للغازات الطبية والصناعية ش.م.م ,
ايرليكيد السخنة للغازات الصناعية ش.م.م  ,ايرليكيد دمياط للغازات الصناعية ش.م.م  ,ايرليكيد مصر
للمشروعات الهندسية ش.م.م  ,ايرليكيد للتجارة ش.ذ.م.م  ,فيتال اير مصر ش.ذ.م.م  ,بيور هيليوم ايجيبت ليمتد
ش.ذ.م.م )  -2تأكيد عمليات شراء وبيع النقد الجنبي اللحظية  -3التوقيع على جميع المستندات المتعلقة بمصلحة
الجمارك ,وتشمل نموذج "الستخدام الخاص" ونموذج " "4والقرارات ...إلخ ,وكذا جميع المستندات المتعلقة
بعمليات النقل والتخليص وتشمل تفويضات لشركات النقل أو التخليص والمراسلت الموجهة إلى إدارات المرور
والجمارك ...إلخ
 - 503كمال جابر بشاى جرجس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7521وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-26برقم ايداع  1129تم التأشير فى تاريخ  2004-10-26بــ  :تجديد تشكيل مجلس ادارة
الشركة
 - 504شريف جميل جابر بشاى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7521وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-26برقم ايداع  1129تم التأشير فى تاريخ  2004-10-26بــ :
 - 505رفيق جميل جابر بشاى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7521وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-26برقم ايداع  1129تم التأشير فى تاريخ  2004-10-26بــ :
- 506
وحيد جابر بشاي جرجــس نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7521وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-26برقم ايداع  1129تم التأشير فى تاريخ  2004-10-26بــ :
 - 507يوسف كمال جابر بشاى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  7521وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-26برقم ايداع  1129تم التأشير فى تاريخ  2004-10-26بــ :
 - 508سامى جابر بشاى عضو منتدب المقيد برقم قيد  7521وتم ايداعه بتاريخ  2004-10-26برقم
ايداع  1129تم التأشير فى تاريخ  2004-10-26بــ :
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 - 214نيكولى اميلوف ملدنوف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  78261وتم ايداعه
بتاريخ  1997-09-18برقم ايداع  5224تم التأشير فى تاريخ  1998-03-04بــ  :ممثل عن شركة
الهرام للمشروبات  -تحديد اختصاصات السيد /نيكولى اميلوف ملدنوف بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب وذلك على كافة أنواع القروض والرهون والضمانات لدي المصاريف والبنوك المحلية والجنبية
والحصول عليها والسحب منها وبدون حدود قصوي مع منحه كافة الصلحيات الكاملة فى هذا الشأن وكذلك له
الحق فى تفويض مديري الشركة أو الموظفين أو الغير فى التعامل مع المصارف والبنوك المحلية والجنبية وكذلك
له الحق فى تخويلهم كافة صلحياته فى كل أو بعض ما ذكر  -كما يملك حق التوقيع عن الشركة السيد  /نيكولى
اميلوف ملدنوف بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وذلك فى التوقيع عن الشركة أمام جميع مأموريات
الشهر العقاري والتوقيع على عقود البيع والشراء سواء للسيارات أو العقارات أو المنقولت وغيرها بإسم الشركة
ولغرضها  -كما يكون السيد  /نيكولى اميلوف ملدنوف بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل
قانونيا للشركة أمام الجهات القضائية والدارية والنيابية والتأمين والضريبية وذلك في القضايا التى ترفع منها أو
عليها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والغير رسمية كما لسيادته الحق فى ان يفوض من
يشاء فى كل أو بعض ما ذكر  -وكذلك يملك السيد  /نيكولى اميلوف ملدنوف بصفته رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب للشركة في حق ضمان الشركات الشقيقة لدى البنوك والمصارف والسحب منها وبدون حدود
قصوي .وكذلك يملك السيد  /نيكولى اميلوف ملدنوف بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة
حق التوقيع علي عمليات المشتقات المالية بما فى ذلك عقود المبادلة وعقود الخيارات والعقود الجلة وذلك لتغطية
المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العمالت الجنبية وللجنية المصرى بما فى ذلك
جميع الوراق والمستندات الخاصة بهما وعلي الشركة مراعاه الغرض المنصوص عليه بالمادة الثالثة من النظام
الساسى للشركة  .وكذلك يملك السيد  /نيكولى اميلوف ملدنوف بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
للشركة حق التوقيع على شهادات الخبرة الخاصة بالعاملين بالشركة وذلك أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
والجهات الحكومية لتوثيقها بالجهات السابق ذكرها واعتمادها
 - 215رباب بهجت عبد السميع ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  470وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-08برقم ايداع  130تم التأشير فى تاريخ  1998-03-08بــ  :الموافقه بالجماع على تجديد الثقة
لمجلس الداره الحالى وذلك لمده ثلث سنوات قادمه وبذات الختصاصات الوارده فى السجل التجارى كما هى
بدون تعديل
 - 216ايه محمد عبدالعزيز ايوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  379وتم ايداعه بتاريخ
 1998-04-01برقم ايداع  927تم التأشير فى تاريخ  1998-04-01بــ :
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 - 217عمرو عبد العزيز ايوب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  379وتم ايداعه بتاريخ
 1998-04-01برقم ايداع  927تم التأشير فى تاريخ  1998-04-01بــ  :الموافقة علي تجديد الثقة في
مجلس الدارة و تحديد صلحيتهم  -للسيد  /عمرو عبد العزيز ايوب – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
والسيدة  /اية محمد عبد العزيز ايوب – عضو مجلس الدارة ( مجتمعين او منفردين ) ولهم حق التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة و
لمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين او مجتمعين ولهم حق التوقيع و السحب واليداع و الفراج عن راس المال المودع بالبنك و لهم الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع
العمال العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و
التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و اصدار خطابات وشهادات الضمان و اصدار دفاتر الشيكات و
استلمها وحق القتراض و الرهن ولهم حق تفويض وتوكيل الغير في الشراء و البيع للنفس وللغير في السيارات
والصول الثابتة والمنقولة و لهم كافة الصلحيات في شراء و بيع كافة ممتلكات الشركة و كافة صور التعامل مع
جميع البنوك و المصارف الحكومية و غير الحكومية كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لهم الحق في تعيين
و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل و
تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بالشركة بالنقد او
بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وقد فوض مجلس الدارة عضوى المجلس السيد
 /عمرو عبد العزيز أيوب والغير ولهم الحق مجتمعين أو منفردين من حقوق لدى الغير عنها كما لهما الحق فى
طبيعى أم معنوى من حقوق للشركة و القرار بذلك امام الجهات ولهما الحق فى توكيل من يرى كل منهم منفردين
أو مجتمعين من المحامين و تخويلهم الحق  -تمثيل الشركة أمام القضاء للسيد رئيس مجلس الدارة فقط .
 - 218محمد صلح الدين عبد السلم يونس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  379وتم ايداعه بتاريخ
 1998-04-01برقم ايداع  927تم التأشير فى تاريخ  1998-04-01بــ :
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 - 229عمر اشرف فتحى بيبرس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33217وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-05برقم ايداع  2083تم التأشير فى تاريخ  1998-07-05بــ  :تفويض كل من السيد الستاذ /
عمر أشرف فتحى بيبرس  -بصفته  -رئيس مجلس الدارة والسيد المهندس  /عمرو أسامة عبد الحميد البطريق-
بصفته  -الرئيس التنفيذى (مجتمعين) في شراء و بيع و نقل ملكية الصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركة و
يشمل ذلك اتخاذ كافة الجراءات اللزمة نحو تسجيل و نقل ملكية أراضي الشركة الكائنة بالمنطقة القتصادية
والصناعية بشمال غرب خليج السويس  -التابعة للهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس بمحافظة السويس
سواء لصالح الشركة أو البيع للغير من عملء الشركة و لهما الحق (مجتمعين) في التوقيع على عقود البيع النهائية
نيابة عن الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها المختلفة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية
العامة والخاصة ومحافظة السويس والهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وذلك في كل ما يتعلق
بإجراءات نقل ملكية الرض لصالح الشركة أو البيع ونقل الملكية للغير لعملء الشركة و لهما الحق مجتمعين في
القتراض من البنوك والرهن للبنوك وأيضا الحق (مجتمعين) في ضمانة الغير ولهما الحق (مجتمعين) في تفويض
أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .تفويض كل من :المهندس  /عمرو أسامة عبد الحميد البطريق -بصفته -
الرئيس التنفيذى والستاذ /هاني عدلي منصور  -بصفته  -نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والدارية (
منفردين) في التعامل والتوقيع والمثول أمام الشركة المصرية للتصالت وكافة شركات التصالت الخرى ومع
شركة الكهرباء وشركة المياه وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة أجهزتها والهيئة العامة للمنطقة القتصادية
لقناة السويس ,ومع إدارة الموارد البشرية للشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود العمل والتأمينات
الجتماعية وكل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية للشركة ,وكذلك التوقيع على عقود وأوامر السناد فيما يتعلق
بالتسويق والدعاية والعلنات وكافة عقود التوريدات ,المقاولت العامة ,عقود ايجار المدينة السكنية ,وأوامر
السناد الخاصة بما سبق واعتماد كافة العهد .ولهما الحق (منفردين) فى تفويض الغير فى بعض ما ذكر .المهندس
 /عمرو أسامة عبد الحميد البطريق -بصفته  -الرئيس التنفيذى والمهندس /خالد عبيد حسين أحمد بصفته مدير
إدارة العمليات (منفردين) في التعامل مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء ,الشركة القابضة لمياه الشرب ,الشركة
المصرية للتصالت والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المنطقة القتصادية للمرافق وأوامر السناد
الخاصة بما سبق والتعامل والمثول نيابة عن الشركة فيما يخص ما هو مفوض فيه .الصلحيات المالية بعد
التعديل :توقيع أي من السادة أدناه مجتمع مع المهندس  /عمرو أسامة عبد الحميد البطريق -بصفته  -الرئيس
التنفيذى أو الستاذ /هاني عدلي منصور بصفته نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والدارية وبدون حد اقصى
وهم :الستاذ /عمر أشرف فتحي بيبرس  -بصفته  -رئيس مجلس الدارة  .المهندس  /اسامة انور بشاي ميخائيل -
بصفته  -عضو مجلس الدارة عن شركة ( - OC IHC 1 )B.V.4توقيع أي إثنين (مجتمعين) من السادة التي
اسمائهم وبحد أقصى  5.000.000جنيه مصري (فقط خمسة مليون جنيه مصري ل غير) أو ما يعادلها من
عملت أخرى وهم - :الستاذ /عمر أشرف فتحي بيبرس  -بصفته  -رئيس مجلس الدارة .المهندس  /عمرواسامة
عبد الحميد البطريق  -بصفته  -الرئيس التنفيذى .الستاذ  /هاني عدلي منصور  -بصفته  -نائب الرئيس التنفيذى
للشئون المالية والدارية .توقيع أي إثنين (مجتمعين) من السادة التي اسمائهم وبحد أقصى  50.000.000جنيه
مصري (فقط خمسون مليون جنيه مصري ل غير) أو ما يعادلها من عملت أخرى وذلك للجهات الحكومية فقط
وهم -:الستاذ /عمر أشرف فتحي بيبرس  -بصفته  -رئيس مجلس الدارة .المهندس  /عمرواسامة عبد الحميد
البطريق  -بصفته  -الرئيس التنفيذى .الستاذ  /هاني عدلي منصور  -بصفته  -نائب الرئيس التنفيذى للشئون
المالية والدارية .توقيع أي من السادة أدناه مجتمع مع المهندس  /عمرو اسامة عبد الحميد البطريق بصفته الرئيس
التنفيذى أو الستاذ /هاني عدلي منصور بصفته نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية والدارية بحد أقصى
50.000جنيه مصري (فقط خمسون ألف جنيه مصري ل غير) :المهندس  /أحمد علي رمزي أحمد بدر الدين -
بصفته  -مدير الدارة الهندسية .المهندس  /خالد عبيد حسين أحمد  -بصفته  -مدير إدارة العمليات .توقيع أي من
السادة أدناه مجتمع مع الستاذ /عمر أشرف فتحى بيبرس بصفته رئيس مجلس الدارة أو المهندس /عمرو أسامة
عبد الحميد البطريق بصفته الرئيس التنفيذى وبحد أقصى 1.000.000جنيه مصرى (مليون جنيه مصرى) أو ما
يعادلها من عملت أخرى وهم :الستاذ  /أحمد محمد ابراهيم زويل  -بصفته  -نائب المدير المالى .الستاذ /
رشدى عبد المسيح صادق  -بصفته  -نائب المدير المالى
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 - 230احمد عصمت عوض الصياد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  985وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-08برقم ايداع  2958تم التأشير فى تاريخ  1998-07-14بــ  :تجديد الثقة في تشكيل مجلس
الدارة للسنة المالية  - 2022تعديل صلحيات رئيس مجلس ادارة الشركة كالتي -:تفويض مجلس الدارة للسيد
المحاسب  /احمد عصمت عوض الصياد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب فى توقيع عن الشركة امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام الشهر العقارى والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة
ضمن غرض الشركة وقبض ودفع المبالغ و إبرام جميع العقود والممارسات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل وشراء وبيع جميع المواد والمهمات و البضائع والمنقولت والقتراض من البنوك
والتسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية والتوقيع امام البنوك سحب وايداعا وفتح حسابات البنوك و بيع و
شراء السهم وبيع وشراء السيارات ووسائل النقل اللزمة وبيع وشراء الوحدات و العقارات الخاصة بالشركة
والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقارى والجهات الحكومية وغير الحكومية وللغير وابرام عقود الرهن
وتوكيل المحامين عن الشركة وله ان يوكل او يفوض من يراه فى التوقيع عن الشركة امام البنوك سحبا وايداعا
وإعتماد كافة المستندات البنكية  .ثالثا -:تفويض رئيس مجلس الدارة بالتصالح في الدعاوي الناشئة عن
المعاملت التي تقوم بها الشركة بصفتها شخص معنوي في جميع الدعاوي القضائية ,كما له الصلحية في
القرار و النكار و البراء و الصلح ,و له في ذلك توكيل من يراه من المحامين في بعض او كل الختصاصات.
 - 231بوليت جوزيف عبود توتونجى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  729وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-18برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  1998-07-18بــ :
 - 232رينيه هنرى عازورى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  729وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-18برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  1998-07-18بــ :
 - 233رولن جوزيف عبود توتونجى عضو منتدب المقيد برقم قيد  729وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-18برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  1998-07-18بــ :
 - 234رفيق جوزيف عبود توتونجى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  729وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-18برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  1998-07-18بــ :
 - 235أحمد علي محمد عبد الباسط رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1182وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-08برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  1998-08-08بــ  :تمت الموافقة على ان يختص كل
من السيد  /رئيس مجلس الدارة للشركة وكذا العضو المنتدب للشركة منفردين حق التوقيع وتمثيل الشركة امام
الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية
والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والتأمينات الجتماعية وهيئة الرقابة على الصادرات
والواردات وجميع الجهات الدارية الحكومية وغير الحكومية ولهما وحق توكيل المحامين فى كل او بعض ما
ذكر ولهما منفردين حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولهما منفردين الحق فى اصدار
التفويضات والتوكيلت الخاصة بممارسة نشاط الشركة او المناقصات او المزايدات داخل وخارج جمهورية مصر
العربية ولهما منفردين التعامل مع البنوك والتوقيع نيابة عن الشركة وفتح الحسابات وغلقها وتحويل المبالغ منها
وفك الشهادات وابرام عقود اليجار والمشارطات والتفاقيات ولرئيس مجلس الدارة فقط تمثيل الشركة امام
القضاء وبالنسبة للمعاملت البنكية تمت الموافقة على تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة فى المعاملت البنكية
لتصبح كما يلى  /توقيه ( أ ) السيد اللواء  /احمد على محمد عبد الباسط  -رئيس مجلس الدارة  -توقيع ( ب)
السيد المهندس  /اشرف امين صادق  -عضو مجلس الدارة المنتدب  -وتكون صلحيات التوقيع عن الشركة فى
المعاملت البنكية كامله لكل منهما منفردين
 - 236اشرف امين صادق عضو منتدب المقيد برقم قيد  1182وتم ايداعه بتاريخ  1998-08-08برقم
ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  1998-08-08بــ :
 - 237طارق خالد محمود خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1182وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-08برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  1998-08-08بــ :
 - 238عمر حسن محمد فهمى الشافعى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1182وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-08برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  1998-08-08بــ :
 - 239سمير عبدالمنعم عبدا ندا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1182وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-08برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  1998-08-08بــ :
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 - 240محمود علي محمد عبدالباسط عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1182وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-08برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  1998-08-08بــ :
 - 241محمد المهدى محمد جمال الدين عبد الرحمن قمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81222وتم
ايداعه بتاريخ  1998-08-29برقم ايداع  5147تم التأشير فى تاريخ  1998-08-29بــ :
 - 242مصطفى محمد محمد على زيتون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81222وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-29برقم ايداع  5147تم التأشير فى تاريخ  1998-08-29بــ  :خروج للوفاة
 - 243حسن عبدالسلم عبدالفتاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81222وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-29برقم ايداع  5147تم التأشير فى تاريخ  1998-08-29بــ  ( :استقالة ) .
 - 244مصباح طه حسانين احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81222وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-29برقم ايداع  5147تم التأشير فى تاريخ  1998-08-29بــ :
 - 245احمد سمير السيد ابراهيم عوض رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  81222وتم
ايداعه بتاريخ  1998-08-29برقم ايداع  5147تم التأشير فى تاريخ  1998-08-29بــ :
 - 246طارق يوسف جعفر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81222وتم ايداعه بتاريخ
 1998-08-29برقم ايداع  5147تم التأشير فى تاريخ  1998-08-29بــ :
 - 262هيدهارو كيمورا  Hideharu Kimuraعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3209وتم ايداعه
بتاريخ  1999-06-12برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  :ممثل عن شركة
ميتسوبيشى اليكتريك كوربوريشن .
 - 263يوشيهارو موتسورا  Yoshiharu Mutsuuraعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3209وتم
ايداعه بتاريخ  1999-06-12برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  :ممثل عن
شركة ميتسوبيشى اليكتريك كوربوريشن .
 - 264كويشى ماتسوشيتا  Koichi Matsushitaعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3209وتم ايداعه
بتاريخ  1999-06-12برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  ( :استقالة ) .
 - 247ثروت عبدالموجود عبداللطيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3493وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-05برقم ايداع  981تم التأشير فى تاريخ  1998-10-05بــ  :لمجلس الدارة الحق فى التوقيع
على عقود البيع وتوكيل الغير فى التوقيع على عقود البيع مثل (السيارات والمنقولت والثاث والمفروشات) فقط
 .و فيما عدا ذلك من أصول – فسلطة التوقيع على عقود البيع تكون من اختصاص الجمعية العامة غير العادية -
السيد /ثروت عبد الموجود عبد اللطيف والسيد  /شادى عرفات محمد محمد أحمد راشد والسيد  /رامى عرفات
محمد محمد أحمد راشد مجتمعين فى التوقيع على التسهيلت البنكيه وزيادتها  -وللسيد رئيس مجلس الدارة الحق
فى تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة  -التوقيع على عقود التأسيس
وعقود تعديلها وعقود الفسخ وعقود التخارج  -التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك والصرف من البنوك
وفتح العتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان  -تفويض من له الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة لدى
البنوك سواء من الفئة ( أ ) أو من الفئة ( ب)  -تفويض الغيرفى كل أو بعض من هذه الصلحيات  -حق كفاله
الشركات الشقيقة ( الشركة الهندسيه للتصنيع – الشركة الهندسيه للصناعات – شركة الشرق الوسط للتصنيع) -
السيد  /محمد ابراهيم أحمد السيد أبو جللة – العضو 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  -السيد  /شادى عرفات محمد محمد أحمد
راشد – العضو 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
 - 248على محمد حسن ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  35188وتم ايداعه بتاريخ  1998-11-22برقم
ايداع  6379تم التأشير فى تاريخ  1998-11-22بــ :
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 - 249عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  35188وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-22برقم ايداع  6379تم التأشير فى تاريخ  1998-11-22بــ  :استقالة
 - 250احمد على محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  35188وتم ايداعه بتاريخ  1998-11-22برقم
ايداع  6379تم التأشير فى تاريخ  1998-11-22بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  .يمثل
المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها
واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء
ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات والقيام بإجراء
التوقيع علي عقود التامين ضد جميع الخطار ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير او غيره من
العاملين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها وللمديرين مجتمعين او منفردين حق السحب واليداع بالبنوك والتوقيع
علي شيكات الصادرة من الشركة للغير كما يتولى المديرين مجتمعين او منفردين تعيين طبيب يدير العمل
بالمستشفى بعقد سنوي يجدد بموافقة الشركاء الحائزة على ثلث ارباع رأس المال بالجمعية العامة  .وللسيد /علي
محمد حسن إبراهيم ,والسيد /احمد علي محمد حسن مديري الشركة مجتمعين او منفردين الحق في الرهن
والقتراض باسم الشركة والتوقيع على عقود الرهن والقتراض بكافة انواعه للنفس وللغير والتوكيل لصالح البنوك
وللغير  .وللسيد /علي محمد حسن إبراهيم ,والسيد /احمد علي محمد حسن مديري الشركة مجتمعين او منفردين
الحق في تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية في التوقيع على عقود البيع
والشراء لصول الشركة وممتلكاتها (العقارية والمنقولة والسيارات) وتوثيقها واشهارها ونقل ملكيتها ولهما حق
تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق .
 - 265شينجو ساوادا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3209وتم ايداعه بتاريخ  1999-06-12برقم
ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  ( :استقالة ) .
 - 266مصطفي محمود ابراهيم شوقي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3209وتم ايداعه بتاريخ
 1999-06-12برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  :ممثل عن الشركة الهندسية
الحديثة للمقاولت والتجارة
 - 251ثروت عبدالموجود عبداللطيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1725وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-16برقم ايداع  402تم التأشير فى تاريخ  1998-12-06بــ  - :لمجلس ادارة الحق فى التوقيع
على عقود البيع وتوكيل الغير فى التوقيع على عقود البيع مثل (السيارات والمنقولت والثاث والمفروشات) فقط
 .و فيما عدا ذلك من أصول – فسلطة التوقيع على عقود البيع تكون من اختصاص الجمعية العامة غير العادية .
وللسيد /ثروت عبد الموجود عبد اللطيف والسيد  /شادى عرفات محمد محمد أحمد راشد والسيد  /رامى عرفات
محمد محمد أحمد راشد مجتمعين فى التوقيع على التسهيلت البنكيه وزيادتها  -وللسيد رئيس مجلس الدارة
الحق فى  -1 :تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة  -2التوقيع على
عقود التأسيس وعقود تعديلها وعقود الفسخ وعقود التخارج -3 .التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك
والصرف من البنوك وفتح العتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان  -4تفويض من له الحق فى التوقيع
نيابة عن الشركة لدى البنوك سواء من الفئة ( أ ) أو من الفئة ( ب)  -5تفويض الغيرفى كل أو بعض من هذه
الصلحيات -6 .حق كفاله الشركات الشقيقة ( شركة الشرق الوسط للتصنيع – الشركة الهندسيه للصناعه –
الشركة الهندسيه للصناعات ) – 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 – 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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 - 252خالد حلمى محمد البهى الخولى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2215وتم
ايداعه بتاريخ  1998-12-29برقم ايداع  6483تم التأشير فى تاريخ  1998-12-29بــ  :تجديد مده
مجلس الدارة لمده ثلث سنوات بنفس الصلحيات الوارده بسجل التجاري
 - 1068حسنى احمد عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-30برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :عن الشركة العربية للصناعات
الدوائية والمستلزمات الطبية  -اكديما
 - 1069محسن سيد فضل عضو منتدب المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ 1989-01-30
برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :عن الشركة العربية للصناعات الدوائية و
المستلزمات الطبية اكديما
 - 1070محمد اياد محمد ابو الحجاج حافظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه
بتاريخ  1989-01-30برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :عن الشركة العربية
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  -اكديما
 - 1071السيد عامر السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-30برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :عن الشركة العربية للصناعات
الدوائية والمستلزمات الطبية  -اكديما
 - 1072محمد عبد العظيم حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-30برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :عن الشركة العربية للصناعات
الدوائية والمستلزمات الطبية  -اكديما
 - 1073سعيد سعيد احمد بيومى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-30برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :عن شركه مصر لتامينات الحياه
 - 1074شريف عادل فهمى النشوقاتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-30برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :عن شركة مصر للتامين
 - 1075صلح البيومى عبد المجيد خلف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه
بتاريخ  1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن شركة المقاولون
العرب للستثمارات
 - 1076طارق السباعى السباعى المجدوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه
بتاريخ  1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن هيئة المجتمعات
العمرانية
 - 1077رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم
ايداعه بتاريخ  1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :بصفتة عن هيئة
المجتمعات العمرانية
 - 1078على محمود على السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه بتاريخ
 1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن شركة المقاولون العرب
للستثمارات
 - 1079سامى فهمى احمد محمد هلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه بتاريخ
 1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن شركة المقاولون العرب
للستثمارات
 - 1080محمد هشام درويش محمد ابو الهدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه
بتاريخ  1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن هيئة المجتمعات
العمرانية
 - 1081رضا متولى الصالح نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه بتاريخ
 1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن هيئة المجتمعات العمرانية
 - 1082احمد عبدا احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه بتاريخ
 1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن بنك مصر
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 - 1083هانى انيس محمد القاضى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188700وتم ايداعه بتاريخ
 1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :ممثل عن شركة مصر للتامين
بدل من عصام صادق محمد
 - 1084مجدي حسن عباس فرحات رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  188700وتم
ايداعه بتاريخ  1978-04-16برقم ايداع  6230تم التأشير فى تاريخ  2012-06-18بــ  :عن هيئة
المجتمعات العمرانية  -الموافقة على التجديد والتعيين للسادة اعضاء مجلس الدارة
 - 1085مصطفى على عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  59146وتم ايداعه بتاريخ
 2012-06-26برقم ايداع  13374تم التأشير فى تاريخ  2012-06-26بــ :
 - 253كريم الدسوقى  karim El dessouky -مدير المقيد برقم قيد  35679وتم ايداعه بتاريخ
 1999-02-09برقم ايداع  564تم التأشير فى تاريخ  1999-02-09بــ  :لفرع الشركة فى مصر  -تجديد
تعينة وليقوم لصالح الفرع المصرى وبأسمه نيابة عنا للقيام او تنفيذ جميع أو أى من الفعال والشياء التالية -1 :
العمل نيابة عن الشركة فى جميع المور التى تحدث فى جمهورية مصر العربية ,وأمام أى جهات حكومية أو
مصالح تابعة لها-2 .إبرام العقود مع اى جهة رسمية أو شركة أو مكتب أوشخص  ,وتوقيع اى مستند يتعلق
بأعمال الشركة وكذا إتخاذ كافة الجراءات المتعلقة بتشغيل الفرع المصرى-3 .المطالبة باى مبلغ أو أى مبالغ أو
بضائع أو أغراض مستحقة للفرع المصرى أو تخصه وكذا إستلمها وإصدار وتحرير اليصالت لها أو سندات
إبراء ذمة بشأنها-4 .الدخول فى عمليات تقاضى سواء بصفته مدعى او مدعى عليه او الحضور امام اى محكمة
فى اى دعوى مدنية او جنائية او امام اى قاضى او شخص يحوز بمقتضى القانون او بموافقة الطراف الصلحية
اللزمة للستماع الى الدلة والقيام بصفة عامة برفع كافة الدعاوى والقضايا والمطالبات والجراءات المتعلقة بأى
ملكية أو فيما يتعلق بشؤون الفرع المصرى -5 .المثول امام كافة القضاه ومسئولى التسجيل والموثقين وغيرهم
واصدار جميع القرارات واجراء كافة التسجيلت وإتخاذ كل ما يلزم من اجراءات وتحرير كافة السندات
والمستندات الخرى على اختلف انواعها فيما يتعلق بالموضوعات الداخلة فى نطاق ما سلف ذكره من صلحيات
-6 .ابرام وإصدار وتوقيع كافة التفاقات واليصالت والمدفوعات والحوالت والمستندات وغير ذلك مما يراه
الوكيل ضروريا او ملئما للغراض سالفة الذكر-7 .توقيع عقود الشراء والبيع او خلفة من انواع التصرف فى
ملكية الفرع المصرى واصوله القابلة للهلك مثل الثاث والمعدات واجهزة الكمبيوتر والسيارات وما شابه ذلك .
-8تشغيل اى حسابات مصرفية باسم الفرع المصرى ,بالشتراك مع اى جهة لها سلطة التوقيع تعينها الشركة على
هذا النحو مع الؤسسة او المؤسسات المصرفية المعنية  .ولدى تشغيل الحسابات المذكورة  ,يمنح السيد /كريم
الدسوقى تحديد صلحيات الذن بالودائع والسحب لصدار الشيكات وتعيينها وإقرارها وطلب اى وثائق او بيانات
تتعلق بالحسابات .وذلك اعتبار من  1يناير  2022وتنتهى فى  1يناير  2024ما لم يتم الغائه فى تاريخ سابق
 - 254ماجد فتحى كمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2716وتم ايداعه بتاريخ 1999-03-25
برقم ايداع  1524تم التأشير فى تاريخ  1999-03-25بــ  :تصويب السم من ماجد فتحى كامل الى ماجد
فتحى كمال
 - 255مارى فتحى كمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2716وتم ايداعه بتاريخ 1999-03-25
برقم ايداع  1524تم التأشير فى تاريخ  1999-03-25بــ  :تصويب السم من مارى فتحى كامل الى مارى
فتحى كمال
 - 256اسامه فوزي استريد معوض رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2716وتم ايداعه
بتاريخ  1999-03-25برقم ايداع  1524تم التأشير فى تاريخ  1999-03-25بــ  :تجديد عضوية مجلس
الدارة لمدة اخرى مماثلة
 - 257محمد جمال الدين محمد ابوالفتوح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2723وتم ايداعه بتاريخ
 1999-03-31برقم ايداع  1551تم التأشير فى تاريخ  1999-03-31بــ  :التجديد لمجلس الدارة لمدة ثلث
سنوات بموجب جمعية عامة عادية بتاريخ 3/2022/ 26وهم المهندس /محمد جمال الدين محمد ابو الفتوح -
رئيس مجلس إلدارة السيدة /صفا السيد عوض السيد -عضوا السيدة /سارة محمد جمال الدين محمد -عضوا

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

Page 820 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 258مصطفى كامل السعيد بدر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3021وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-22برقم ايداع  2563تم التأشير فى تاريخ  1999-05-22بــ  :الموافقة على منح حق التوقيع
نيابة عن الشركة لكل من السيد /مصطفى كامل السعيد بدر رئيس مجلس الدارة والسيد  /عبد الرحمن مصطفى
كامل بدر نائب رئيس مجلس الدارة والسيد  /محمود مصطفى كامل عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين
فى التوقيع على عقود الشراء أوالقرض و الرهن والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وفتح كافة
أنواع الحسابات البنكية وغلقها وصرف الشيكات وكذلك التوقيع على عقود بيع سيارات الشركة أمام الشهر
العقارى و توقيع نيابه عن الشركه أمام الشهر العقارى والمصالح الحكومية والقضاء وإنهاء كافة إجراءات
الترخيص أمام المرور المختص كما يجوز لهما تفويض الغير فى كل أو بعض ما اسند اليهما وكل ذلك بإسم
الشركة ومصلحتها.
 - 259محمد عبد العزيز محمد عبد ا مدير المقيد برقم قيد  3021وتم ايداعه بتاريخ 1999-05-22
برقم ايداع  2563تم التأشير فى تاريخ  1999-05-22بــ  :استقاله
 - 260سمير صادق محمد الصادق مدير المقيد برقم قيد  3208وتم ايداعه بتاريخ  1999-06-12برقم
ايداع  3110تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  :يباشر المدير وظيفتة لمدة غير محدودة  -يمثل المدير
الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها عدا ما
أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و يكون للمدير منفردا الحق في -1:
الشراف الكامل على العاملين بالشركة و له في سبيل ذلك أوسع السلطات -2 .وضع السياسات العامة للشركة.
 -3سداد كافة اللتزامات التي على الشركة بما في ذلك تنفيذ العقود مع الموردين  -4 .تمثيل الشركة أمام القضاء
والغير  -5 .بيع السيارات  -6 .بيع كافة أصول الشركة  .يكون توقيع الشيكات للدكتور  /سمير صادق محمد
الصادق – منفردا .
 - 261مهرى محمد محمود شوقي عضو منتدب المقيد برقم قيد  3209وتم ايداعه بتاريخ
 1999-06-12برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  1999-06-12بــ  :ممثل عن الشركة الهندسة
الحديثة للمقاولت والتجارة
 - 270زاهر زهير حمدى حليونى مدير المقيد برقم قيد  4039وتم ايداعه بتاريخ  1999-10-26برقم
ايداع  5856تم التأشير فى تاريخ  1999-10-26بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا
إدارة الشركة  ,بما فى ذلك فتح الحسابات لدى البنوك المختلفة داخل جمهورية مصر العربية والقتراض منهم
ورهن ممتلكات الشركة ضمانا للتسهيلت البنكية وكذلك بيع السيارات  ,فيما عدا شراء وبيع الراضى والعقارات
بجميع أنواعها  ,والتى تحتاج إلى قرار مسبق من الجمعية العمومية للشركة .وأن تخضع جميع المعاملت
المصرفية المتعلقة بجميع حسابات الشركة المصرفية بالبنوك لتوقيعين مشتركين من مدير الشركة السيد  /زاهر
زهير حمدي حلبوني أوالسيد  /معتز مسعد إبراهيم دسوقي مدير التجاري( من غير المديرين )  ,مع توقيع أي من
السيد  /عمرو أحمد محمود عبدالفتاح المدير المالي ( من غير المديرين ) أوالسيد  /محمد عبدالوهاب جبر مدير
الحسابات ( من غير المديرين ) ,وليس للسادة المذكورين الحق في توكيل الغير في بعض أو كل الختصاصات
السابقة.
 - 271كريم البير جورج اسود مصفى المقيد برقم قيد  311105وتم ايداعه بتاريخ 1998-01-20
برقم ايداع  1098تم التأشير فى تاريخ  1999-11-14بــ  :الموافقة على تفويض المصفيين  - 1كريم البير
جورج اسود  - 2جورج عبد ا جورج اسود في التعامل مع الشهر العقارى فى ابرام وتوثيق التوكيلت وعقود
البيع البتدائية والنهائية والعقارات والمنقولت والسيارات والماكينات والعدد واللت التى تخص الشركة
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 - 272احمد محمد منير سامى احمد العفيفى عبد المجيد الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  327487وتم
ايداعه بتاريخ  1999-11-22برقم ايداع  21937تم التأشير فى تاريخ  1999-11-22بــ  :وعضو مجلس
ادارة وتم قبول استقالته كمدير تنفيذى للشركة  -تعديل صلحيات التوقيع الممنوحة بالنيابة عن الشركة علي النحو
التالي :إلغاء كافة صلحيات التوقيع الممنوحة للمدير التنفيذي ومنحها للرئيس التنفيذي على النحو التالي :الحق
في تمثيل الشركة امام القضاء وامام الغير وفى جميع القضايا المرفوعة من وعلى الشركة واتخاذ جميع الجراءات
الحق في توكيل الغير في التصالح في الدعاوي
واستلم المبالغ المالية من جميع محاكم جمهورية مصر العربية.
المدنية والجنائية والتجارية والدارية .وكذلك التصالح والقرار والنكار والبراء والتنازل.والحق في التوقيع علي
عقود العمل والتوقيع علي شهادات الخبرة  .إبرام كافة أنواع التفاقيات والعقود التجارية ضمن أنشطة وأغراض
الشركة إبرام القروض والتسهيلت الئتمانية اللزمة لسريان العمال العتيادية للشركة وضمن أغراضها .توقيع
جميع عقود صرف العملت ومشتقاتها الحق في توقيع جميع عقود اليجار للمنافذ والفروع الجديدة أو تجديد العقود
القائمة باسم الشركة باستثناء التوقيع على عقود البيع والشراء للراضي والعقارات المملوكة للشركة.الحق في
إصدار والحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة أنشطة الشركة.الحق في صرف المبالغ والشيكات من
صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة.حق بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها باسم الشركة ولحسابها والقيام
بأي إجراءات إضافية لزمة في هذا الشأن.الحق في تفويض او توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر مع بقاء كافة
صلحيات التوقيع الممنوحة للفئات المفوضة بالتوقيع على المعاملت المالية كما هي دون تغيير.
 - 273شركة كوكاكول اتش بى سى هولدينجز بى فى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  327487وتم
ايداعه بتاريخ  1999-11-22برقم ايداع  21937تم التأشير فى تاريخ  1999-11-22بــ  :ويمثلها
السادة :الستاذ /عبد الجليل عبد الحق بشر – رئيس مجلس الدارة غير تنفيذي .الستاذة /باناجيوتا كالوجيراكي
عضو مجلس إدارة الستاذ /بيانفينيدو المانزار بيريز – عضو مجلس إدارة الستاذ /يان جوستافسون– عضومجلس إدارة
 - 274الياس ميشال ضومط رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2291وتم ايداعه بتاريخ
 2000-01-03برقم ايداع  5تم التأشير فى تاريخ  2000-01-03بــ  :تجديد الثقه في مجلس الداره الحالي
لمده ثمماثلة مع بقاء جميع صلحيات المجلس كما كانت دون تعديل
 - 275احمد برهان  AHAMAD BURHANمدير عام المقيد برقم قيد  4681وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-09برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2000-02-09بــ  :استقالة
 - 276اميره محمد عاصم مدير المقيد برقم قيد  4681وتم ايداعه بتاريخ  2000-02-09برقم ايداع
 714تم التأشير فى تاريخ  2000-02-09بــ  :استقالة
 - 295سميح احمد عبد الرحمن سليمان عامر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  6010وتم
ايداعه بتاريخ  2000-10-10برقم ايداع  5626تم التأشير فى تاريخ  2000-10-10بــ :
 - 296يوسف عمرو جمال الدين محمود حمزة عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  6010وتم
ايداعه بتاريخ  2000-10-10برقم ايداع  5626تم التأشير فى تاريخ  2000-10-10بــ :
 - 297محمد عمرو جمال الدين محمود حمزه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  6010وتم
ايداعه بتاريخ  2000-10-10برقم ايداع  5626تم التأشير فى تاريخ  2000-10-10بــ :
 - 318محمد مبارك عبد العظيم النبراوى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  3113وتم ايداعه
بتاريخ  2000-05-30برقم ايداع  578تم التأشير فى تاريخ  2001-02-06بــ :
 - 319جلنار مصطفي فوزي الصيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2633وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-11برقم ايداع  118تم التأشير فى تاريخ  2001-02-11بــ :
 - 320محمد برهان احمد شعبان كنجو رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2633وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-11برقم ايداع  118تم التأشير فى تاريخ  2001-02-11بــ :
 - 321نورهان محمد برهان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2633وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-11برقم ايداع  118تم التأشير فى تاريخ  2001-02-11بــ :
 - 322رينادا محمد برهان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2633وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-11برقم ايداع  118تم التأشير فى تاريخ  2001-02-11بــ :
 - 323دايانا برهان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2633وتم ايداعه بتاريخ  2001-02-11برقم
ايداع  118تم التأشير فى تاريخ  2001-02-11بــ :
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 - 496حازم محمود محمد رأفت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6312وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-22برقم ايداع  1286تم التأشير فى تاريخ  2004-08-22بــ :
 - 497محمد عبدالرحمن الجاسر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11736وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-22برقم ايداع  5994تم التأشير فى تاريخ  2004-08-22بــ  :استقاله
 - 277ارون سرينيفان مدير المقيد برقم قيد  4681وتم ايداعه بتاريخ  2000-02-09برقم ايداع
 714تم التأشير فى تاريخ  2000-02-09بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة  -يمثل المديرون
الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمديرين الحق
مجتمعين أو منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 ولهم الحق في توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  -وللمديرين الحق مجتمعين
أو منفردين في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
 - 278راما براساد ناجارمان مدير المقيد برقم قيد  4681وتم ايداعه بتاريخ  2000-02-09برقم ايداع
 714تم التأشير فى تاريخ  2000-02-09بــ :
 - 279أودهام سينج مدير المقيد برقم قيد  4681وتم ايداعه بتاريخ  2000-02-09برقم ايداع 714
تم التأشير فى تاريخ  2000-02-09بــ :
 - 280طارق شاكر محمد جعفر مدير المقيد برقم قيد  5044وتم ايداعه بتاريخ  2000-04-18برقم
ايداع  2004تم التأشير فى تاريخ  2000-04-18بــ :
 - 281فاروق طارق شاكر جعفر مدير المقيد برقم قيد  5044وتم ايداعه بتاريخ  2000-04-18برقم
ايداع  2004تم التأشير فى تاريخ  2000-04-18بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة  .يمثل
المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وإبرام
كافة العقود والصفقات والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة .ويكون للمديران مجتمعين أو منفردين مباشرة
السلطات التالية .1 .إدارة الحسابات البنكية للشركة وفتحها وإغلقها لدى أي بنك وله حق التوقيع أمام البنوك باسم
الشركة ونيابة عنها .2 .القتراض من البنوك بغير طريق العتمادات دون حد أقصى .3 .السحب بأى وسيلة
كانت على حسابات الشركة والحسابات الخاصة بالتسهيلت الئتمانية الممنوحة للشركة من أى من البنوك التى
تتعامل معها الشركة .4 .فتح حسابات جديدة باسم الشركة لدى أى بنك .5 .تخصيص وديعة لجل ضمان دين
الشركة وكذلك كافة التسهيلت الئتمانية .6.إعطاء الحق فى ربط ودائع بنكية وتسيلها عند الحاجة والصرف
واليداع منها  .7.بيع وشراء السيارات والعقارات والمنقولت المملوكة للشركة والتوقيع على كافة العقود
المذكورة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .8 .التوقيع على عقود
رهن الصول المنقولة والثابتة للشركة .ويكون للمديران منفردين تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ما تقدم
ذكره من صلحيات.
 - 282محمد محمود حسن نصيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29672وتم ايداعه بتاريخ
 1997-01-05برقم ايداع  61تم التأشير فى تاريخ  2000-04-27بــ  - :تجديد مدة عضوية مجلس الدارة
لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس العضاء ونفس التشكيل والختصاصات .
 - 283حسن محمود حسن نصيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29672وتم ايداعه بتاريخ
 1997-01-05برقم ايداع  61تم التأشير فى تاريخ  2000-04-27بــ :
 - 284بهيرة محمود حسن نصيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29672وتم ايداعه بتاريخ
 1997-01-05برقم ايداع  61تم التأشير فى تاريخ  2000-04-27بــ :
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 - 285شريف السيد عبدالسلم السيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  331142وتم
ايداعه بتاريخ  2000-05-07برقم ايداع  8252تم التأشير فى تاريخ  2000-05-07بــ  :تفويض السيد
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى كفالة الغير بنكيا وائتمانيا لدى البنوك وكذلك كفالة الشركات الشقيقة
والمنبثقة والمرتبطة بالشركة وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 286رشاد سامى برسوم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5230وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-23برقم ايداع  2655تم التأشير فى تاريخ  2000-05-23بــ  :سلطات التوقيع يكون الحق في
التوقيع عن الشركة و التعامل مع البنوك و التوقيع على الشيكات كما يلي  -:ميري سليم عبد ا و ايهاب وصفي
روفائيل مجتمعين بحد اقصى  50000جنيه خمسون الف جنيه و ايهاب وصفي روفائيل و رفيق رشاد فلتس
مجتمعين بحد اقصى  150000مائة و خمسون الف جنيه  .و رشاد سامي برسوم منفردا بدون حد اقصى اكثر
من  150000و محمد عبد المنعم عبد الفتاح محمد عمران منفردا بدون حد اقصى اكثر من 150000
 - 287وسام ابراهيم منسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2000-06-11بــ :
 - 288يوسف سامى يعقوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2000-06-11بــ :
 - 289جورج واصف صادق عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2000-06-11بــ :
 - 290ريمون شهدى فهمى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  332042وتم ايداعه بتاريخ
 2000-06-11برقم ايداع  10926تم التأشير فى تاريخ  2000-06-11بــ :
 - 291امين محمد امين محمد مدير المقيد برقم قيد  5853وتم ايداعه بتاريخ  2000-09-06برقم
ايداع  5115تم التأشير فى تاريخ  2000-09-06بــ  :مسئول من الناحية الفنية السياحية
 - 292جمال الدين عمرو جمال الدين حمزة نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-10برقم ايداع  5626تم التأشير فى تاريخ  2000-10-10بــ :
 - 293نيبال كمال مرسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ 2000-10-10
برقم ايداع  5626تم التأشير فى تاريخ  2000-10-10بــ :
 - 294منه ا عمرو جمال الدين حمزه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-10برقم ايداع  5626تم التأشير فى تاريخ  2000-10-10بــ :
 - 298عمرو جمال الدين محمود حمزه رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-10برقم ايداع  5626تم التأشير فى تاريخ  2000-10-10بــ  :تغير منصب عضو
مجلس ادارة شركة يونى كير وهو الستاذ  /جمال الدين عمرو جمال الدين محمود حمزة عضو مجلس ادارة
شركة يونى كير الى منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة يونى كير ويكون له حق تمثيل الشركة فى علقاتها
مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع
على عقو د تاسيس الجمعيات الهلية والشركات وعقود الشراء والبيع للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم
الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و 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 حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر
 - 299وجيه سامى حسن يونس القطان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6014وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-11برقم ايداع  5637تم التأشير فى تاريخ  2000-10-11بــ  :تجديد مدة صلحية مجلس ادارة
الشركة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة

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

Page 824 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 300سامى حسين منصور الشناوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :ممثل الشركة العامة لستصلح
الراضى والتنمية والتعمير
 - 301احمد محمد عبدا ادريس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :ممثل عن شركة مساهمة البحيرة
 - 302سامى عزوز راغب ضيف ا رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :اعادة تشكيل مجلس
الدارة وتجديد مدتة لمدة ثلث سنوات قادمة .
 - 303محمد حمدى متولى علم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :ممثل اول الشركه العقاريه
المصريه
 - 304عزوز راغب ضيف ا حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :ممثل شركه الراغب للمقاولت
العامه
 - 305سعداوى راغب ضيف ا حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :ممثل شركة عمران مصر للتنمية
العقارية
 - 306هشام عبدالهادي منصور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :ممثل ثاني الشركه العقاريه
المصريه
 - 307اشرف حافظ بدوى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6050وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-23برقم ايداع  763تم التأشير فى تاريخ  2000-10-23بــ  :ممثل شركة ابناء بدوى للمقاولت
 تعديل اسم الشركة لتصبح ابناء بدوى للمقاولت محمد حافظ بدوى واشرف حافظ بدوى - 308كيلنى محمد خليفه محمد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  40539وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-08برقم ايداع  5856تم التأشير فى تاريخ  2000-11-08بــ  :بدل من السيد /الشافعي محمد
حجازي الشافعي وذلك بوفاته.
 - 309ريهام سمير محمد عبد الحميد محمد مدير المقيد برقم قيد  40539وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-08برقم ايداع  5856تم التأشير فى تاريخ  2000-11-08بــ  :مالي  -الموافقة علي تعديل
صلحيات السيدة /ريهام سمير محمد عبد الحميد – المدير المالي والداري لتصبح كالتي :لها حق التوقيع أمام
البنوك في السحب واليداع وفي كافه المعاملت البنكيةمجتمعة مع آيا من السيد /عزت رجب علي بكر – السيد /
هاشم عبده إبراهيم لشين وفي حاله فتح حسابات جديدة بالبنوك يجب أخدموافقةرئيس مجلس الدارة ,كما لها الحق
في تفويض السادة  -1عزت رجب علي بكر  -2هاشم عبده إبراهيم لشين مجتمعين في التوقيع أمام البنوك في
السحب واليداع وفي كافه المعاملت البنكية ,كما لها الحق في التوقيع علي الوراق المطلوبة لتحديث الحسابات
البنكية عند الحاجة لذلك -.مع بقاء كافه الصلحيات الخرىالممنوحةللسيدة  /ريهام سمير محمد عبد الحميد –
المدير المالي والداري كما هي بدون تعديل
 - 310رجب جوده عبد العزيز محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  6190وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-15برقم ايداع  6337تم التأشير فى تاريخ  2000-11-15بــ :
 - 311عاصم سمير السيد مرسي مدير فرع المقيد برقم قيد  5611وتم ايداعه بتاريخ 2000-07-17
برقم ايداع  3984تم التأشير فى تاريخ  2000-12-13بــ :
 - 312ولء على محمد عمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6321وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-15برقم ايداع  6915تم التأشير فى تاريخ  2000-12-15بــ :
 - 313ماجده امين علي طه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6321وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-15برقم ايداع  6915تم التأشير فى تاريخ  2000-12-15بــ  :المنتدب -
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 - 314شريف على محمد عمر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6321وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-15برقم ايداع  6915تم التأشير فى تاريخ  2000-12-15بــ  - :تجديد مجلس الدارة الحالى
لمدة ثلث سنوات أخرى وبنفس التشكيل  .تفويض المهندس  /شريف على محمد عمر رئيس مجلس الدارة
منفردا فى بيع أو شراء أى أصل من أصول الشركة للنفس وللغير وفى التوقيع على عقود البيع النهائية أمام
مصلحة الشهر العقارى والتصديق عليها وله كافة السلطات فى البيع والشراء لتحقيق غرض الشركة وله حق
توكيل الغير فى كل أو بعض ماسبق .
 - 315محمد على حمزه خضر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6315وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-18برقم ايداع  6896تم التأشير فى تاريخ  2000-12-18بــ  :تعديل الصفة  -الموافقة بالجماع
على اعادة تشكيل مجلس الدارة
 - 316محمود محمد على صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6315وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-18برقم ايداع  6896تم التأشير فى تاريخ  2000-12-18بــ  :تعديل الصفه
 - 317اسامه حسن ابراهيم جمالى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3113وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-30برقم ايداع  578تم التأشير فى تاريخ  2001-02-06بــ  :استقالة
 - 324حازم محمد جابر حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  6559وتم ايداعه
بتاريخ  2001-02-15برقم ايداع  876تم التأشير فى تاريخ  2001-02-15بــ  :يملك حق التوقيع عن
الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس
لهذا الغرض  ,ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع
عن الشركة منفردين أو مجتمعين  .وتكون صلحيات الستاذ  /حـــازم محمد جـابـر حسن ـ رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب ـ كمسئول ومفوض وله حــق التوقيع منفردا على كافة أنواع عقود بيع الصول والموجودات
الخاصة بالشركة سواء كانت ثابتة أو منقولـة ( وعلى سبيل المثال ل الحصر السيارات  ,العقارات بكافة أنواعها ,
الموجودات بكافة أنواعها ) وله الحق بالنابة عن الشركة فى الشراء وإبرام كافة أنواع العقود ( وله حق التوقيع
منفردا على كافة أنواع العقود سواء عقود البيع أو عقود الشراء )  ,وكذلك عقود القروض والرهونات
والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها  ,وله الحق فى تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوقيع
على عقود التعديل وأمام أى جهة حكومية وغير حكومية  ,كما له الحق فى التوقيع منفردا وإجراء عمليات اليداع
والسحب والضمانات البنيكة والكقالت بكافة أنواعها وضمانات الستثمارات والوراق المالية وحوالة الحق فى
الشيكات وإجراء كافة المعاملت البنكية والمالية بأسم الشركة وأمام كافة البنوك داخل أو خارج جمهورية مصر
العربية  ,وتمثيل الشركة والتعامل بأسمها أمام كافة المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة
والهيئة العامة للستثمار والشهر العقاري والتوثيق والتسجيل التجاري ومصلحة الضرائب ومأمورياتهـا المختلفـة
والهيئة العـامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة والغرف التجارية والقوى
العاملة ومكاتب وإدارات المرور ( بيع وشراء السيارات بأسم الشركة ) على مستوى الجمهوريـة ووزارة الكهرباء
والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك وشركات التأمين ووزارة السياحـة والهيئات التـابعة لها بصفـة خـاصـة
ولمباشرة هذه الختصـاصات له في سبيل ذلك كافة السلطات للتعامل بأسم الشركة والتوقيع على كافة العقود
والوراق والمستندات الخاصـة بالختصاصـات سالفـة الذكـر أمـام الجهـات الحكوميـة وغير الحكومية المختلفة
وتسليم واستلم كافة العقود والوراق والمستندات من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة ـ وله الحق
في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا تمثيل الشركة
أمام القضاء  .وذلك بالضافة إلى ما جاء بنص تأسيس الشركة من إختصاصات مخولة لرئيس مجلس الدارة .
 - 325حسانين السيد حسانين المملوك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6559وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-15برقم ايداع  876تم التأشير فى تاريخ  2001-02-15بــ :
 - 326محمد صفي الدين حلمي طه نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6559وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-15برقم ايداع  876تم التأشير فى تاريخ  2001-02-15بــ :
 - 327احمد محمد محمد حجازي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41201وتم ايداعه بتاريخ
 2001-02-26برقم ايداع  924تم التأشير فى تاريخ  2001-02-26بــ  :ممثل لهيئة قناة السويس بمجلس
ادارة الشركة المصرية الصينية  -خلفا للمهندس  /حمدى رضوان
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 - 328محمد عادل محمد عبدالمنعم زغلول رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  140147وتم ايداعه
بتاريخ  2001-03-18برقم ايداع  2766تم التأشير فى تاريخ  2001-03-18بــ  :الموافقة علي
صلحيات واختصاصات مجلس الدارة ليصبح كالتالي :يكون لرئيس مجلس الدارة محمد عادل محمد عبدالمنعم
زغلول منفرد في تمثيل الشركة امام الغير وله الحق في التوقيع نيابة عنها امام الشهر العقاري والسجل التجاري
وهيئة الستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة سوق المال وجميع جهات القضاء والمحاكم بدرجتها وجميع المصالح
الحكومية والغير حكومية وله الحق في التوقيع علي انفراد علي كافة العقود والتفاقيات التي تكون الشركة طرف
فيها داخل او خارج جمهورية مصر العربية وبما في ذلك البيع والشراء وجميع البنوك العاملة في مصر لفتح
وغلق الحسابات او عمل الودائع او كسرها واستلم العائد او القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية او غيرها
مما تتطلبه احتياجاتها من النقد المصري او الجنبي وكذلك له الحق في انهاء المخالصات واسترداد المبالغ المالية
لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ويجوز له تفويض الغير في التوقيع عنه بالنسبة لي جزئية تدخل في
اطار التفويض سالف الذكر والعضو المنتدب  /احمد اشرف عبدالمنعم زغلول له نفس صلحيات رئيس مجلس
الدارة المذكور اعله منفردا
 - 329احمد اشرف عبد المنعم زغلول عضو منتدب المقيد برقم قيد  140147وتم ايداعه بتاريخ
 2001-03-18برقم ايداع  2766تم التأشير فى تاريخ  2001-03-18بــ :
 - 330ياسر ياسين علي يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  140147وتم ايداعه بتاريخ
 2001-03-18برقم ايداع  2766تم التأشير فى تاريخ  2001-03-18بــ :
 - 1113أحمد محمد حسنين هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  40246وتم ايداعه بتاريخ
 2009-07-22برقم ايداع  15452تم التأشير فى تاريخ  2012-10-11بــ  :ممثل عن شركة القلعة
للستشارات المالية  -تعديل الصفة
 - 1114مها عبد القادر ابراهيم ناصف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48402وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-07برقم ايداع  21807تم التأشير فى تاريخ  2012-10-11بــ :
 - 1115عماد الدين عادل سليمان يسري رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  48402وتم
ايداعه بتاريخ  2010-10-07برقم ايداع  21807تم التأشير فى تاريخ  2012-10-11بــ :
 - 331طارق حسن صوفى السيد مدير المقيد برقم قيد  6725وتم ايداعه بتاريخ  2001-03-28برقم
ايداع  1500تم التأشير فى تاريخ  2001-03-28بــ  :الستيراد والتصدير  .بدل من  /محمد عبد القادر خليل
ابراهيم  -ومنحه الصلحيات التالية .1:اقتراح ,وضع وتنفيذ سياسة التوزيع للشركة  .2إدارة ومتابعة مراحل
التصنيع والنتاج ومراحل التوزيع والبيع حتى الوصول للمستهلك النهائي .متابعة وإدارة اللوجستيات (تدفق
البضائع والمعلومات والموارد ,النقل ,الجرد ,التخزين والتغليف)  .3متابعة والشراف على أداء الموردين لتقييم
قدراتهم على استيفاء مقتضيات الجودة والتسليم  .4متابعة ورصد التوقعات ,التقديرات والحصص لمعرفة التغيرات
أو لتحديد آثار التغيرات على أنشطة سلسلة التوريد .وفي هذا الصدد ,التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بما
سبق ,مع مراعاة شروط التوقيع المرتبطة بتغير قيمة التصرف المالي الموقع عليه على النحو المبين فيما يلي- :
إذا كانت قيمة التصرف المالي ل تتعدى ثلثمائة ألف يورو يؤخذ بتوقيع مدير الستيراد والتصدير وحده  -إذا
كانت قيمة التصرف المالي تتراوح ما بين ثلثمائة ألف يورو ومليون يورو يؤخذ بتوقيع مدير الستيراد والتصدير
ورئيس مجلس الدارة معا  -إذا كانت قيمة التصرف المالي تتراوح ما بين مليون يورو واثنين مليون يورو يؤخذ
بتوقيع رئيس مجلس الدارة وتوقيع عضو مجلس الدارة السيد /جيروم جاربي معا .
 - 332خالد محمد محمود درغام رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5737وتم ايداعه بتاريخ
 2000-08-13برقم ايداع  4517تم التأشير فى تاريخ  2001-05-15بــ  :نظرا لوفاة رئيس مجلس الدارة
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 - 333احمد محمد احمد الطيبى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1339وتم ايداعه
بتاريخ  1998-08-26برقم ايداع  3950تم التأشير فى تاريخ  2001-06-19بــ  :تجديد مجلس الدارة
بنفس التشكيل السابق  -كما تم تحديد إختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كالتالي  -1 :لرئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب كافة الصلحيات لدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها أمام مختلف الهيئات
والتعامل مع البنوك لفتح الحسابات الجارية والسحب واليداع والعتمادات المستندية والتحويلت وخطابات
الضمان وغيرها من المعاملت المصرفية  -2وكذلك له حق التوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق وأمام إدارات
المرور وغيرها من الجهات المختصة في شراء وبيع السيارات وغيرها من أصول الشركة  -3وله حق التوقيع
نيابة عن الشركة ولغراضها على عقود البيع والشراء والرهن العقاري والمنقولت وغيرها أمام مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق وكافة الجهات الرسمية  -4وله حق التوقيع على كافة التعاقدات بإسم الشركة ولغراضها مع
شركات القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  -5وله حق التوقيع على كافة عقود التعاملت مع البنوك
والتسهيلت النتمائية والرهن وكذلك كافة العقود مع الهيئات والمؤسسات المالية بإسم الشركة ولغراضها وقد
تمت الموافقة على هذه القرارات بالجماع
 - 334انجلينا جوردينكو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3890وتم ايداعه بتاريخ 2001-07-22
برقم ايداع  800تم التأشير فى تاريخ  2001-07-22بــ :
 - 335خليل صوصو  ....عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3890وتم ايداعه بتاريخ 2001-07-22
برقم ايداع  800تم التأشير فى تاريخ  2001-07-22بــ :
 - 336عزيز خليل عزيز خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3890وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-22برقم ايداع  800تم التأشير فى تاريخ  2001-07-22بــ  :استقالة  -وتعيين السيده /انجلينا
جوردينكو اعتبارا من تاريخه
 - 337رياض وليد احمد زيد الكيلنى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  3890وتم ايداعه
بتاريخ  2001-07-22برقم ايداع  800تم التأشير فى تاريخ  2001-07-22بــ  :مجلس ادارة الشركة لمده
ثلث سنوات  -تبقى اختصاصات السيد /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما هى دون تعديل
 - 338ايمن ابراهيم نصيف واصف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7316وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-22برقم ايداع  3815تم التأشير فى تاريخ  2001-07-22بــ  :تجديد تعيين السادة اعضاء
مجلس الدارة الحاليين التى اسمائهم لمدة ثلثة سنوات اخرى
 - 339نادين محسن كامل خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7316وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-22برقم ايداع  3815تم التأشير فى تاريخ  2001-07-22بــ :
 - 340رفيق رؤوف سيف القيضى عضو منتدب المقيد برقم قيد  7316وتم ايداعه بتاريخ
 2001-07-22برقم ايداع  3815تم التأشير فى تاريخ  2001-07-22بــ :
 - 448هانى هنرى ابراهيم ابوسيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10614وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-15برقم ايداع  7241تم التأشير فى تاريخ  2003-12-15بــ  :خلفا عن السيد  /ابراهيم ابو
يوسف  -الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الدارة  -ومنحة نفس الصلحيات والختصاصات الممنوحة للسيد /
ابراهيم ابو سيف هنرى ( المتوفى )
 - 449محب جبران جورجى لبيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10614وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-15برقم ايداع  7241تم التأشير فى تاريخ  2003-12-15بــ :
 - 450نبيل جبران جورجي لبيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10614وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-15برقم ايداع  7241تم التأشير فى تاريخ  2003-12-15بــ :
 - 451مارتين بولت كوتستون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4428وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ  :استقالة
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 - 452احمد حسين كامل دبوس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4428وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ  :ممثل عن شركة إيه أل سي
هولدينج  8ليمتد (الماراتية)  -الغاء كافة السلطات والصلحيات المدرجة بالسجل التجاري وإعادة توزيع وتحديد
سلطات واختصاصات وصلحيات مجلس الدارة والمديرين والمفوضين في تمثيل الشركة على النحو التالي:
( )1يكون لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة (منفردان) الحق في تمثيل الشركة أمام الغير (فيما
عدا التمثيل امام القضاء يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة منفردا) وأوسع السلطات لدارة الشركة والتوقيع
والتعامل نيابة عنها أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والشركات دون حصر وكافة
السلطات والصلحيات اللزمة للدارة الفعلية واليومية للشركة في حدود غرض الشركة واهدافها ومتابعة سير
العمل اليومي وتمثيل الشركة  -على سبيل المثال وليس الحصر  -امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
بكافة قطاعاتها ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم التصالت وهيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والمطابع
الميرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة
العامة للتنمية الصناعية ومكاتب الشهر العقاري ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارات ووحدات ونيابات
المرور والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب
بمأموريتها المختلفة وسجل الوكلء التجاريين وإدارة العلمات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الختراع
وامام شركات الغاز والكهرباء والمياه والشركة المصرية للتصالت وكافة الوزارات والمحافظات والحياء
ومجالس تنمية المدن الجديدة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والنظمة الساسية واستخراج كافة التراخيص
الخاصة بنشاط الشركة وكذلك تراخيص او تصاريح العمل نيابة عن الشركة وفتح وغلق ملفات التأمينات
الجتماعية والتوقيع عليها باسم وبالنيابة عن الشركة والحق في التوقيع علي كافة عروض وعقود واتفاقيات
واوامر إسناد العمال اللزمة لمباشرة الشركة لعمالها أو لنشاطها أو المكملة او المرتبطة بها بما في ذلك عقود
الشراكة مع الغير والحق في التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود بيع أو شراء ابتدائية او نهائية أو إيجار للعقارات
أو للمنقولت أو الجهزة أو المعدات أو الثاث او السيارات أو المركبات بأنواعها و الحق في شراء او بيع
الصول التشغيلية (آلت ومعدات) والتوقيع علي عقودها وتمثيل الشركة امام مكاتب التوثيق ومأموريات الشهر
العقاري وادارات ووحدات المرور ونيابات المرور وإصدار التوكيلت الخاصة بالقضايا امام الشهر العقاري
والحق في تعيين وفصل العاملين والتوقيع على عقود العمل وإنهائها وكذلك تحديد اجورهم ومكافأتهم والحوافز
وتحديد سلطات وصلحيات موظفي الشركة وتقديم الطلبات والقرارات والتعهدات والتوقيع عليها وتقديم جميع
الوراق واستلمها والحق في تمثيل الشركة أمام البنوك والمصارف لفتح وغلق الحسابات البنكية والفراج عن
رأس المال وحق التعامل مع البنوك والمصارف والسحب واليداع والتحويلت والتوقيع علي الشيكات والسندات
الذينة والكمبيالت وصرفها والقتراض والتوقيع على عقود القرض والتسهيلت الئتمانية والتوقيع علي حساب
جاري مدين باسم الشركة وتقديم الضمانات اللزمة لذلك وطلب استصدار خطابات الضمان البنكية باسم الشركة
لدي البنوك والمصارف  ,واتخاذ ما يلزم لكل ما سبق وتوكيل أو تفويض الغير او أيا من اعضاء مجلس الدارة
في كل أو بعض ما ذكر .يكون لمدير عام الشركة وللسيد  /توماس لوثر هوث THOMAS LOTHAR
( HUTHمنفردان) كافة السلطات والصلحيات اللزمة للدارة الفعلية واليومية ومتابعة سير العمل اليومي
للشركة في حدود غرض الشركة وأهدافها وبما ل يتعارض مع ما جاء في النظام الساسي للشركة وتمثيل الشركة
امام مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والحكومية وغير الحكومية والتعامل مع وزارة السياحة وكافة الجهات
والدارات التابعة لها وحق إصدار وتجديد التراخيص وتقديم الوراق والمستندات اللزمة لذلك واستلمها والتوقيع
عليها .ولهما التوقيع باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها على العقود والتفاقات اللزمة لمباشرة الشركة
لنشطتها وأغراضها وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر عقود التوريدات والمشتريات المتصلة بإدارة الفندق
وتوقيع الشيكات والسحب واليداع وذلك كله بما ل يجاوز مبلغ وقدرة عشرة الف دولر أمريكي أو ما يعادله
بالجنيه المصري أواي عمله أخرى منفردين او بما ل يجاوز خمسون ألف دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه
المصري أو اي عمله أخرى مجتمعين واتخاذ ما يلزم لكل ما سبق وتوكيل أو تفويض الغير او أيا من اعضاء
مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر وفقا لما هو ممنوح لهما )3( .للسيد /لويس ميجل أراوز كونسبسيون
 Luis Miguel Arauz Concepcionعضو مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة امام مختلف الجهات
الرسمية وغير الرسمية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وله الحق في تقديم الطلبات لستخراج القامات
وتجديدها واستخراج تراخيص العمل واستلمها وتجديد أيا منها واتخاذ ما يلزم لكل ما سبق وتوكيل أو تفويض
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الغير او أيا من اعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر )4( .لمجلس إدارة الشركة الحق في تعديل او
إلغاء كل او بعض سلطات التوقيع المذكورة او منح سلطات إضافية  -إن لزم.
 - 453فلوريان بنديكت اميريللر  Florian Bendikt Amerellerنائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 4428وتم ايداعه بتاريخ  2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ :
ممثل عن شركة إيه أل سي هولدينج  8ليمتد (الماراتية)
 - 454سالمون جوزيف كيتز رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4428وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ  :استقالة
 - 455زينة اميل عبده ابو خير  ZEINA ABOUKHEIRمدير عام المقيد برقم قيد  4428وتم ايداعه
بتاريخ  2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2003-12-23بــ  :للشركة  -واستقالتها من
المنصب عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب
 - 456لويس ميجل أراوز كونسبسيون  Luis Miguel Arauz Concepcionعضو مجلس ادارة المقيد
برقم قيد  4428وتم ايداعه بتاريخ  2003-04-01برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ 2003-12-23
بــ  :ممثل عن شركة إيه أل سي هولدينج  8ليمتد (الماراتية)
 - 341علء محمد محمد عبدالرحيم عضو منتدب المقيد برقم قيد  32005وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-26برقم ايداع  5723تم التأشير فى تاريخ  2001-07-30بــ  :منتدبا تنفيذيا للشركة  .منح
السيد /العضو المنتدب التنفيذي السلطات المطلوبة لتعامل الشركة مع عدة جهات وبنوك ومصالح حكومية وغير
حكومية لنهاء العمال الخاصة بالشركة كالتالى  -يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد العضو المنتدب
التنفيذى فى حدود التفويض الممنوح له من قبل مجلس الدارة وله حق إستلم الشيكات والمبالغ النقدية من أى جهة
حكومية أو غير حكومية وله إستلم الحوالت البريدية النقدية من مكاتب البريد وله التوقيع والتعامل أمام أجهزة
المدن الجديدة والوزرات المختلفة من مكاتب تراخيص العمل ووزارة القوى العاملة والجوازات والجمارك
والموانى وكذا التوقيع على عقود التعديل الخاصة بالنظام الساسى للشركة أمام السجل التجارى والشهر العقارى
والتوقيع على كافة الوراق والمستندات وكافة ما يلزم أمام هيئة سوق المال والبورصة المصرية وشركة مصر
المقاصة والحفظ المركزى وشركات التليفون المحمول والرضى وله حق التوقيع على كافة عقود المنقولت
والسيارات وكذا عقود الشراء البتدائية والنهائية للصول الثابتة والمنقولت والراضى والعقارات أمام الشهر
العقارى وكافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والتوقيع على كافة ما يلزم من أوراق وإتخاذ كافة ما يلزم من
إجراءات التسجيل للراضى ونقل ملكيتها من الغير كما يكون له حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام صندوق
تنمية الصادرات والتعامل والتوقيع أمامه وتقديم الملفات والوراق الخاصة بصرف المساعدة المصرية وإتخاذ كافة
العمال والجراءات الجمركية وتمثيلها أمام مصلحة الجمارك وهيئة الموانى والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات وكافة العروض الجمركية والتوكيلت الملحية وشركات المستودعات المصرية والخروج
بالبضائع من الدائرة الجمركية وتخليص كافة الرسائل الواردة والصادرة فى جميـــــــع منافذ الجمارك المختلفة مثل
الواردات والصادرات والشعاع والصحة والخارجية والغرف التجارية وشئون البيئة والمخدرات والبحث الجنائى
والمطافىء والمن العام والمفرقعات وكذلك التوقيع فى إستلم الرسائـــــل والمستندات الواردة بأسم الشركة من
شركة المستودعات المصرية العامة وشركة السكندرية لتداول الحاويات وتداول حاويات الدخيلة وشركة إسكندرية
لمحطة الحاويات الدولية وساحة أوشن اكسبريس وشينج وساحة أم تى أس بمرغم وساحة ايكولين – الورديان
وساحة يوجى الجروب والشركة المصرية لخدمات الشحن وجميع مستودعات شركات الطيران والمطارات وقرية
البضائع وكافة الموانىء داخل جمهورية مصر العربية وكذا تمثيلها أمام الهيئة العامة للستثمار ووزارة الخارجية
والجهاز القومى للتصالت وشرطة ميناء السكندرية والداخلية والدارة العامة للمرور والتراخيص وهيئة الطرق
والكبارى والمتعاملين مع الجمارك فى تقديم المستندات وإستلمها المتعلقة بالشركة والتوقيع نيابه عنا بالستلم
وكذا التوقيع على إقرار القيمة ونموذج مستلزمات النتاج ونموذج الستخدام الخاص وإجراءات التسويات الخاصة
بالشهادات الجمركية والتسويات الخاصة بالحراسات والغرامات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالمرور وإستخراج
شهادات البيانات وبراءة الذمة والتجديد والترخيص وتقديم الرخص وإستلمها والتوقيع على كافة ما يلزم من
إجراءات المرور والتوقيع بذلك والتوقيع أمام البنوك والشهر العقارى على عقود القروض والتسهيلت وكافة أنواع
الرهون كما له تمثيل الشركة أمام الغير وله الحق فى تعيين مدير أو عدة مديرين أو وكلء مفوضين وله أيضا حق
التوقيع عن الشركة .
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 - 342علء حمدى حامد خليفة مدير فرع المقيد برقم قيد  32005وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  5723تم التأشير فى تاريخ  2001-07-30بــ  6 :اكتوبر
 - 343طارق محمد رشاد ابراهيم عبدالخالق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  32005وتم ايداعه
بتاريخ  1997-10-26برقم ايداع  5723تم التأشير فى تاريخ  2001-07-30بــ  :ممثل عن البنك الهلى
المصرى  .بدل من الستاذ  /شحاته عبدالشافى حسب احمد
 - 1328كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  78363وتم ايداعه
بتاريخ  2014-12-04برقم ايداع  29310تم التأشير فى تاريخ  2014-12-04بــ  :ممثل عن شركة اتش
دى اند كى تى هولدنج ش م م
 - 1329كريم محمد عبدا مبروك مدير فرع المقيد برقم قيد  78825وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-22برقم ايداع  31225تم التأشير فى تاريخ  2014-12-22بــ :
 - 1330خروج شريك موصى مذكور بالعقد خروج المقيد برقم قيد  78985وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-29برقم ايداع  31892تم التأشير فى تاريخ  2014-12-29بــ :
 - 1331احمد ابراهيم ابو العل حسين شلبى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 79243
وتم ايداعه بتاريخ  2015-01-08برقم ايداع  603تم التأشير فى تاريخ  2015-01-08بــ  :تجديد مدة
المجلس مع بقاء التشكيل كما هو
 - 1364كامل حسن احمد ابو علي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81927وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-14برقم ايداع  10726تم التأشير فى تاريخ  2015-04-14بــ  :ممثلعن شركة العرجانى
للتطوير العقارى Alorgani
 - 1365عصام الدين ابراهيم جمعه سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81927وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-14برقم ايداع  10726تم التأشير فى تاريخ  2015-04-14بــ  :ممثلعن شركة العرجانى
للتطوير العقارى Alorgani
 - 1366شريف احمد محمد السيد الخضر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81927وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-14برقم ايداع  10726تم التأشير فى تاريخ  2015-04-14بــ  :ممثلعن شركة العرجانى
للتطوير العقارى Alorgani
 - 1367اشرف احمد عبد الحميد مصطفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82083وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ  :ممثل عن شركة الفريقية
لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م) من ذوي الخبرة
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 - 344خالد محمد عبدالغنى بسيونى مدير المقيد برقم قيد  7887وتم ايداعه بتاريخ 2001-11-25
برقم ايداع  6456تم التأشير فى تاريخ  2001-11-25بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة -
يمثل المديرون الشركة ( خالد محمد عبد الغني بسيوني  -هبة محمد عبدالغني بسيوني ) في علقتها مع الغير
ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها مجتمعين او منفردين واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة
ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات
والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتماد اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات
والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى كما لهم حق
التوقيع عن الشركة امام البنوك وكافة الجهات المتعاملة مع الشركة ولهم حق السحب واليداع بالبنوك وفتح
حسابات باسم الشركة ولهم حق ابرام كافة العقود كما لهم الحق في رهن وبيع اصول الشركة الثابتة والمنقولة
والتوقيع علي عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية واي نوع من انواع المعاملت مع البنوك والمصارف
والهيئات المالية والهيئات الحكوميه والتوقيع علي عقود كفالة الغير واتخاذ ما يلزم من إجراءات كما لهم الحق في
التوقيع علي مصادقات البنوك عن الشركة والتوقيع امام البنوك عن الشركة في( تظهير الشيكات-طلب اصدار
دفاتر شيكات – التحويلت الداخلية للحسابات الفرعية داخل الحساب الرئيسي للشركة – التوقيع علي نماذج
 11-5-4الخاصة بالعتمادات – التوقيع علي صحة التوقيع – التحويل بين حسابات الشركة في البنوك كافة )
ولهم الحق في التوقيع علي عقود ابرام عقود المعاوضة – واعتماد عقود التعديل امام الشهر العقاري والتوقيع علي
عقود اليجار وتوثيقها امام الشهر العقاري كما لهم الحق في التعامل مع القوى العامله والسفارات والموال
العامه ووزارة الخارجية ومأموريات الضرائب بانواعها والتأمينات الجتماعية وكذلك لهم الحق في توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 345هبة محمد عبد الغنى بسيونى مدير المقيد برقم قيد  7887وتم ايداعه بتاريخ 2001-11-25
برقم ايداع  6456تم التأشير فى تاريخ  2001-11-25بــ :
 - 346حسن محمود محمد الرضى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7911وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-28برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2001-11-28بــ :
 - 347ايمن كمال اسماعيل مسلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7911وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-28برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2001-11-28بــ  :ممثل عن شركة شنيدر الكتريك
مصر
 - 348سيف الدين رافت محمد الدمرداش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7911وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-28برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2001-11-28بــ  :ممثل عن شركة شنيدر الكتريك
مصر
 - 349وليد طارق حسن محمود شتا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7911وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-28برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2001-11-28بــ  :استقالة
 - 1386احمد زيدان حسنين احمد عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  82907وتم ايداعه
بتاريخ  2015-05-18برقم ايداع  14097تم التأشير فى تاريخ  2015-05-18بــ  :ممثل عن شركة
السويدي القابضة للطاقة المتجددة المحدودة.
 - 1387ميلد ناثان ايوب شلبي مدير فرع المقيد برقم قيد  82968وتم ايداعه بتاريخ 2015-05-19
برقم ايداع  14254تم التأشير فى تاريخ  2015-05-19بــ  :للفرعين
 - 1388ميلد ناثان ايوب شلبي مدير فرع المقيد برقم قيد  82968وتم ايداعه بتاريخ 2015-05-19
برقم ايداع  14254تم التأشير فى تاريخ  2015-05-19بــ :
 - 1389رضوه مراد حلمى عيد عراقى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  83004وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-20برقم ايداع  14408تم التأشير فى تاريخ  2015-05-20بــ :
 - 1390كريم احمد مراد حلمى عيد عراقى عضو منتدب المقيد برقم قيد  83004وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-20برقم ايداع  14408تم التأشير فى تاريخ  2015-05-20بــ :
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 - 1391وحيد الدين بكري محمد عبدالغني رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  83004وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-20برقم ايداع  14408تم التأشير فى تاريخ  2015-05-20بــ  - :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ’
ولمجلس الداره الحق فى ان يعيين عده مديرين او وكلء مفوضين أو يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه
منفردين أو مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدره والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن
راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها
ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كلفه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات ولهما حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 1516عبدا امين فريد شاكر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91552وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-13برقم ايداع  8223تم التأشير فى تاريخ  2016-03-13بــ  :استقالة
 - 1517محمد عبد الوهاب حسن حسنى العشماوى مدير فرع المقيد برقم قيد  91845وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-21برقم ايداع  9348تم التأشير فى تاريخ  2016-03-21بــ :
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 - 350رامى مصطفى محمود عبد العزيز رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  7911وتم
ايداعه بتاريخ  2001-11-28برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2001-11-28بــ  . :اعادة تشكيل
مجلس ادارة الشركة عن العوام  - 2024 . 2023 , 2022وافق الحاضرين بالجماع على إعادة صياغة
اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة والتأشير بها في السجل التجاري على النحو التالي :
اول  :اعمال يقوم بها رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب السيد /رامي مصطفي محمود عبد العزيز ,بدون
موافقة المجلس  - :التوقيع على المراسلت والمستندات  -تعيين وفصل الوكلء والعاملين وتحديد أتعابهم وأجورهم
في حدود الهيكل التنظيمي للشركة وأحكام القانون وتحديد شروط تعيينهم ومعاشهم وفصلهم  -تقرير إنشاء
واستغلل أي نشاط داخل في غرض الشركة  -إبرام كافة العقود والتفاوض والتنازل والتصالح في حدود 100
مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصري) لكل عملية على ان يخطر المجلس بذلك لحقا كما يجوز له تجاوز تلك
الحدود بشرط إخطار المجلس بذلك مسبقا  -إبرام عقود التأمين وتسوية ما يتعلق بها  -استلم جميع المبالغ
المستحقة للشركة وإعطاء المخالصات بشأنها وتمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الحكومية والمصالح
والوزارات والهيئات علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الارة فقط  -قبول ومنح والتنازل وفسخ
كافة إيجارات الموال والحقوق المنقولة والعقارية  -استلم البرقيات والخطابات المسجلة وغير المسجلة
وإخطارات الدعاوى القضائية والصيغ التنفيذية للحكام بكافة انواعها الصادرة لصالح الشركة والحوالت والطرود
من مصلحة البريد والشركة المصرية للتصالت ومصلحة الجمارك وهيئة السكة الحديدية وشركات الملحة
والطيران وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  -تمثيل الشركة في جمعيات الشركاء وبصفة عامة
في جميع العمال والعمليات المتعلقة بممارسة حقوق الشركة في كافة الهيئات والشركات والجمعيات  -القتراض
بدون ضمان أو بضمان رهن عقاري او بضمانات اخرى من الصول الثابتة او في حدود إجمالي اصول الشركة
وفقا لخر قوائم ماليه معتمده  -منح الدفعات المقدمة للموردين لمبالغ ل تزيد عن  %30من قيمة كل طلبية غير
شاملة الضريبة  -منح السلفيات للعاملين على ال يتخطى أجمالي تلك السلفيات في أي وقت مبلغ  3مليون جنيه -
تفويض السلطات في حالة وجود مانع مؤقت ـ بيع وشراء العقارات وكافة الموال المنقولة والسيارات وغيرها من
وسائل النقل وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  --ثانيا :اما العمال التية فل يجوز لرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب القيام بها إل بعد الحصول على موافقة المجلس  - :إحداث تغيرات في مكونات أصول
الشركة بشراء او بيع او مبادلة الراضي او المباني او مقومات المحل التجارية  -إبرام العقود لمبالغ تزيد على
 100مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصري) عدا ما ذكر بهذا الشأن في الفقرة اول  -تقديم الكفالت والضمانات
غير ما ذكر في الفقرة اول - .منح القروض والئتمان والسلفيات غير ما ذكر بالفقرة اول  -القتراض بضمان
رهن عقاري او ضمانات أخرى على أصول الشركة الثابتة غير ما ذكر بالفقرة اول  -المشاركة في شركات جديدة
 -ثالثا :ول يجوز لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب القيام بالعمال التية إل بالشتراك مع السيد /حسنمحمود محمد الرضي  - :يتولى كل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  /رامي مصطفي محمود عبد
العزيز ,والسيد  /حسن محمود محمد الرضي ,فتح الحسابات بالبنوك وإدارتها وغلقها ويشمل ذلك الحسابات
الجارية والودائع والتوقيع على الكمبيالت والشيكات وقبولها وتظهيرها وإعطاء المخالصات بشأنها  -فتح كافة
العتمادات المستندية والتوقيع على اللتزامات المكفولة لصالح الجمارك وطلب إصدار الكفالت للعطاءات العامة
والخاصة وخطابات الضمان وتقرير الغطاء اللزم بها ولكل منهما مجتمعين أو منفردين الحق في توكيل وتفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 351احمد عبد العزيز مرجان مدكور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7911وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-28برقم ايداع  6528تم التأشير فى تاريخ  2001-11-28بــ  :ممثل عن شركة شنيدر الكتريك
مصر
 - 352ايه محمد عبد المنعم محمد مشرف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7951وتم ايداعه بتاريخ
 2001-12-10برقم ايداع  6690تم التأشير فى تاريخ  2001-12-10بــ :
 - 353محمد محمود ابراهيم محمود جبر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7951وتم ايداعه بتاريخ
 2001-12-10برقم ايداع  6690تم التأشير فى تاريخ  2001-12-10بــ :
 - 354محمد ابراهيم على عبد ا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7951وتم ايداعه بتاريخ
 2001-12-10برقم ايداع  6690تم التأشير فى تاريخ  2001-12-10بــ  :استقالة
 - 1116ناهد سيف ابراهيم سيف النصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48402وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-07برقم ايداع  21807تم التأشير فى تاريخ  2012-10-11بــ :
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 - 1117محمد رفعت فوزى عبد المطلب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  61354وتم
ايداعه بتاريخ  2012-10-21برقم ايداع  22022تم التأشير فى تاريخ  2012-10-21بــ  :تجديد تعين
الساده مجلس الداره الحالي لفتره ثلث سنوات جديده واضافه التخصصات لرئيس مجلس الداره منفردا تأسيس
الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل أمام الشهر العقاري والستحواذ علي الشركات وشراء السهم من
الشركات
 - 1118آية السيد عبدالجابر مدير فرع المقيد برقم قيد  61423وتم ايداعه بتاريخ  2012-10-23برقم
ايداع  22245تم التأشير فى تاريخ  2012-10-23بــ :
 - 1119فايدة احمد عبدالصبورعبدا مدير فرع المقيد برقم قيد  61423وتم ايداعه بتاريخ
 2012-10-23برقم ايداع  22245تم التأشير فى تاريخ  2012-10-23بــ :
 - 355ايه السيد احمد مصطفى طنطاوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7951وتم ايداعه بتاريخ
 2001-12-10برقم ايداع  6690تم التأشير فى تاريخ  2001-12-10بــ  :اختصاصات مجلس الداره -
يكون حق التوقيع علي الشيكات لكل من الستاذة  /روناء فتحي عبد المنعم علي نائب رئيس مجلس الداره
والعضو المنتدب لشئون الستثمار والستاذ  /محمد عبد الحميد مبروك العضو المنتدب للدارة الفعليه مجتمعين -
الستاذة  /اية السيد أحمد مصطفي طنطاوى رئيس مجلس الدارة صلحيات التصالح والتنازل عن كافة القضايا
وإنهاء وترك وشطب الدعاوى القضائية وله في ذلك كافة الصلحيات وله حق في توكيل الغير في ذلك مع إعطائه
الصلحيات المنصوص عليها قانونا منح الستاذة  /روناء فتحي عبد المنعم علي نائب رئيس مجلس الداره
والعضو المنتدب لشئون الستثمار والعضو المنتدب للدارة الفعلية للشركة الستاذ  /محمد عبد الحميد مبروك
السيد منفردين الحق في تأسيس الشركات وإدخال التعديلت عليها والنتماء والتخارج والتوقيع علي عقود تأسيس
الشركات والتوقيع امام الشهر العقارى وقطاع شركات الموال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة
العامة للرقابة المالية ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات وسجل الموردين والمصدرين والوكلء التجاريين وإدارة العلقات التعاونية والهيئة العامة
لسوق المال ومصلحة الشركات والهيئة العامة للتنمية الصناعيه والهيئة العامة للتنمية الزراعية وكافة الجهات
الحكومية ذات الصلة في جميع ما تقدم ولهما في ذلك كافة الصلحيات والسلطات وتمثيل الشركة امام كافة الجهات
السابقة ولهما الحق فى توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  -مع بقاء الصلحيات المنصوص عليا في السجل
التجاري كما هي
 - 356روناء فتحى عبد المنعم على نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  7951وتم
ايداعه بتاريخ  2001-12-10برقم ايداع  6690تم التأشير فى تاريخ  2001-12-10بــ  :لشئون
الستثمار
 - 357شاهنده هاشم عبد العليم الديرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7951وتم ايداعه بتاريخ
 2001-12-10برقم ايداع  6690تم التأشير فى تاريخ  2001-12-10بــ :
 - 358محمد عبد الحميد مبروك عضو منتدب المقيد برقم قيد  7951وتم ايداعه بتاريخ 2001-12-10
برقم ايداع  6690تم التأشير فى تاريخ  2001-12-10بــ  :للدارة الفعلية
 - 359نيفين احمد محمد الشافعى اللبان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  8042وتم
ايداعه بتاريخ  2002-01-03برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2002-01-03بــ  :منح السيدة  /نيفين
احمد محمد الشافعى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعه مع اى من السيدة  /نينا محمد عز العرب
محمود نائب رئيس مجلس الدارة اوالسيد  /اشرف عبد الكريم المدير المالى للشركة او الستاذ  /مجدى عبد
المسيح زكى الحق بدون حد اقصى فى التوقيع امام البنوك والغير وابرام جميع المعاملت البنكية او المصرفية
وغيرها من المعاملت المصرفية ما عدا القتراض او الرهن مع بقاء كافة الصلحيات الواردة بالسجل كما هى
دون اى تعديل
 - 360عصام الدين محمد انور محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  325171وتم ايداعه بتاريخ
 1999-08-19برقم ايداع  15271تم التأشير فى تاريخ  2002-01-20بــ :
 - 361أحمد إبراهيم أحمد غالي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  325171وتم ايداعه بتاريخ
 1999-08-19برقم ايداع  15271تم التأشير فى تاريخ  2002-01-20بــ  :تجديد مجلس الدارة
 - 362نجوى عبد الحكيم محمد شعيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  325171وتم ايداعه بتاريخ
 1999-08-19برقم ايداع  15271تم التأشير فى تاريخ  2002-01-20بــ :
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 - 363اشرف ابراهيم احمد غالى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  325171وتم ايداعه بتاريخ
 1999-08-19برقم ايداع  15271تم التأشير فى تاريخ  2002-01-20بــ :
 - 364محسن عبد العزيز حافظ خاطر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8320وتم ايداعه بتاريخ
 2002-03-13برقم ايداع  1314تم التأشير فى تاريخ  2002-03-13بــ  :للشئون الفنية
 - 365اسماعيل محمد مجدى اسماعيل سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8320وتم ايداعه
بتاريخ  2002-03-13برقم ايداع  1314تم التأشير فى تاريخ  2002-03-13بــ  :للشون المالية  -ممثل
عن شركة لحود للهندسة المحدودة
 - 366محمد انس ميقاتي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8320وتم ايداعه بتاريخ 2002-03-13
برقم ايداع  1314تم التأشير فى تاريخ  2002-03-13بــ  :تشكيل مجلس الدارة لمدة  3سنوات -ممثل عن
شركة اي سي سي المحدودة  -تفويض السيد  /ماهر على غسان المرعبى فى التوقيع عن الشركة امام كافة البنوك
على مستندات كفالة الشركات التابعة و الشقيقة التى تساهم فيها الشركة تجاة الغير والمصارف كما لة الحق فى
توقيع كافة العقود و المستندات الضرورية لهذة الغابة ولسيما توقيع كفالة مستمرة ضمانة لموجبات الشركات
الشقيقة المالية.
 - 367ماهر علي غسان المرعبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8320وتم ايداعه بتاريخ
 2002-03-13برقم ايداع  1314تم التأشير فى تاريخ  2002-03-13بــ  :ممثل عن شركة اى سى سى
للنشاءات المحدودة
 - 368زكيه اسماعيل صلح الدين نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  14131وتم
ايداعه بتاريخ  2002-04-02برقم ايداع  608تم التأشير فى تاريخ  2002-04-02بــ :
 - 369فوزى سيد على عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  14131وتم ايداعه بتاريخ
 2002-04-02برقم ايداع  608تم التأشير فى تاريخ  2002-04-02بــ :
 - 370خالد على محمد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14131وتم ايداعه بتاريخ
 2002-04-02برقم ايداع  608تم التأشير فى تاريخ  2002-04-02بــ :
 - 536عبد الكريم حمد عبدا البابطين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17240وتم ايداعه بتاريخ
 2005-12-25برقم ايداع  17846تم التأشير فى تاريخ  2005-12-25بــ  :تجديد عضوية مجلس الدارة
لمده ثلث سنوات اخرى
 - 537كريم غبور سامى حنا غبور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17288وتم ايداعه بتاريخ
 2005-12-28برقم ايداع  18039تم التأشير فى تاريخ  2005-12-28بــ  :تجديد تعيين رئيس واعضاء
مجلس ادارة الشركة لمدة اخرى بنفس الختصاصات والتفويضات السابقة
 - 538رباب مصطفي علي السيد مدير المقيد برقم قيد  17559وتم ايداعه بتاريخ  2006-01-29برقم
ايداع  1082تم التأشير فى تاريخ  2006-01-29بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
 - 539حازم محمد حسام الدين البرعى مدير المقيد برقم قيد  17559وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-29برقم ايداع  1082تم التأشير فى تاريخ  2006-01-29بــ  :استقالة
 - 540اندريا ريزو رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  17645وتم ايداعه بتاريخ
 2006-02-06برقم ايداع  1484تم التأشير فى تاريخ  2006-02-06بــ  :تجديد مده اعضاء مجلس الدارة
لفترة اخرى بنفس التشكيل
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 - 371كريم علي محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  14131وتم ايداعه بتاريخ
 2002-04-02برقم ايداع  608تم التأشير فى تاريخ  2002-04-02بــ  :تعديل بعض الختصاصات و
الصلحيات السابقة ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ  /كريم علي محمد علي و نائب رئيس مجلس
الدارة و العضو المنتدب الستاذة  /زكية اسماعيل صلح الدين الحق في التعامل مجتمعين و منفردين مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك الخاصة بحسابات الشركة المالكة –"الزمالك للستثمار الفندق-
ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ  /كريم علي محمد الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك الخاصة بحسابات التشغيل لفندق
فلمنكو ريزورت  -ولرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الستاذ  /كريم علي محمد علي ونائب رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب الستاذة  /زكية اسماعيل صلح الدين مجتمعين و منفردين تمثيل الشركة أمام الجهات
الحكومية وغير الحكومية وامام القضاء والشهر العقاري ولهم الحق في توكيل الغير والتوقيع نيابة عن الشركة في
شراء الصول وبيع السيارات والصول المتهالكة لتسير أعمال الشركة ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي
وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او الجل
 - 372طارق علي محمد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  14131وتم ايداعه
بتاريخ  2002-04-02برقم ايداع  608تم التأشير فى تاريخ  2002-04-02بــ :
 - 373نادية عبد الحفيظ على المنصورى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :استقاله
 - 374صباح عبد الحفيظ على المنصورى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :استقاله
 - 375منير عبد الحفيظ على المنصورى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :استقالة
 - 376محى الدين التهامى ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :ممثل عن صندوق التأمين
الجتماعى الخاص للعاملين بالبنك التجارى الدولى مصر
 - 377عبد الحفيظ على محمد المنصورى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2311وتم
ايداعه بتاريخ  1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :استقالة
 - 378احمد عبد الحفيظ المنصورى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  2311وتم
ايداعه بتاريخ  1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :استقالة
 - 379عصام الدين ابراهيم جمعه سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ :
 - 380محمود محمد البندارى صفى الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :ممثل عن صندوق التأمين
الجتماعى الخاص للعاملين بالبنك التجارى الدولى مصر
 - 381كمال إبراهيم محمد إبراهيم خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :ممثل عن صندوق التأمين
الجتماعى الخاص للعاملين بالبنك التجارى الدولى مصر
 - 382كامل حسن احمد ابو علي عضو منتدب المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ :
 - 1614السيد السيد على الجناينى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  303309وتم ايداعه
بتاريخ  1997-03-30برقم ايداع  6180تم التأشير فى تاريخ  2016-11-06بــ  :تجديد عضوية مجلس
الدارة لمدة جديدة بنفس الصفات والصلحيات المؤشر بها فى السجل التجارى
 - 1615محمد كمال محمد عبد العزيز مدير فرع المقيد برقم قيد  75413وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-24برقم ايداع  17823تم التأشير فى تاريخ  2016-11-10بــ :
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 - 1616احمد احمد شبل زايد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75413وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-24برقم ايداع  17823تم التأشير فى تاريخ  2016-11-10بــ  :السيد  /وائل حسني محمد
حسني محمد حسين كتوقيع ثان وذلك على كافة التوقيعات الخاصة بالشيكات والوراق المالية وخطابات الضمان
والعتمادات المستندية وكافة صور المعاملت المالية مع كافة بنوك التعامل وذلك دون أي تعديل في حق التوقيع
الممنوح سابقا لعضاء مجلس الدارة أو المديرين
 - 1617عماد محمد ديب عاشور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98827وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-13برقم ايداع  35176تم التأشير فى تاريخ  2016-11-13بــ  :الموافقة تعديل اختصاصات
رئيس مجلس الدارة كالتي  :يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق
في التعامل بإسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وزيادة وإستكمال رأس المال للشركة وفتح
وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتعامل مع جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية وله منفردا التوقيع علي الشتراك في الشركات ولرئيس مجلس الدارة منفردا إستصدار الشيكات
والتوقيع عليها  ,و الحق في التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي عقود البيع والشراء
والمشارطات وإبرام كافة العقود بالنقد او بالجل وحق قبض وتسير السندات الذنية وله حق تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله أيضا حق التعامل أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والخاص بكافة أشكالهم و له منفردا الحق فى الشتراك في تاسيس الشركات او شراؤها او
الندماج فيها وله الحق في تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا التوقيع عن الشركة منفردين
او مجتمعين
 - 1618احمد عبدالناصر الموصلي عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  98827وتم ايداعه
بتاريخ  2016-11-13برقم ايداع  35176تم التأشير فى تاريخ  2016-11-13بــ  :استقاله
 - 383ابراهيم جمعه سالم حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه
بتاريخ  1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :مع تفويض كل من
السيد  /إبراهيم جمعة سالم حسن رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد  /كامل حسن أحمد أبوعلى عضو
مجلس الدارة المنتدب ( منفردين أو مجتمعين ) فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية السياحية والبورصة المصرية بجميع فروعها و إستصدار
وتجديد البطاقات الضريبية والتوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ووزارة السياحة
وجهاز تنمية التجارة الداخلية والعلمات التجارية والنماذج الصناعية وإستصدار الموافقات المنية وجهاز شئون
البيئة وحماية الشؤاطئ وأمام محافظة جنوب سيناء والسجل التجارى والغرفة التجارية واتحاد الصناعات والهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتامينات الجتماعية و مصلحة الضرائب وأمام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية والرسمية والغير رسمية وكذلك لهما الحق فى التوقيع على كافة العقود المتعلقة بأعمال الدارة
وعقود الدارة والتشغيل وعقود الشراء بكافة انواعها ومسمايتها بأسم ولصالح الشركة  ,وكذلك لهما الحق فى
التعامل مع كافة البنوك والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية بالتوقيع على معاملت الشركة بالسحب واليداع
وفتح وغلق الحسابات والفراج عن كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على
المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية والتجارية واصدار خطابات وشهادات
الضمان ولهما الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر  -وللسيد  /إبراهيم جمعة سالم حسن رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب – منفردا – الحق فى التعامل مع كافة البنوك والمؤسسات المالية الداخلية
والخارجية فى الحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض من البنوك والتوقيع على عقود القرض والرهن
التجارى والعقارى لصالح البنوك وفــى الــتـوقــيـع عـلـى أيه عقود تتعلق بالتصرف فى إصول الشركة بما يشمل
عقود البيع أوالشراء أوالقرض أوالرهن للنفس أو للغير أواليجار لكافة أصول وممتلكات الشركة والتوقيع على
عقود الفسخ وكذلك للشركة الحق فى كفالة الغير مع تفويض الستاذ  /إبراهيم جمعة سالم حسن رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود الكفالة وأى مستندات قد تكون لزمه ومتعلقه بالشركة وكذلك له
الحق فى توكيل السادة المحامين بصفته الممثل القانونى للشركة وله حق تفويض أو توكيل الغـيـر فى كل أو بعض
ما ذكر
 - 384رضا جمال محمد محمود برغوت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2311وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-08برقم ايداع  585تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ :
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 - 385مروة محمد كمال الدين محمد عباس مدير المقيد برقم قيد  146467وتم ايداعه بتاريخ
 2002-04-10برقم ايداع  3807تم التأشير فى تاريخ  2002-04-10بــ  :فرع  -بدل من السيد  /وائل
محمد رفعت فؤاد عبدوش .
 - 386رأفت محمد احمد محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  14322وتم ايداعه
بتاريخ  2002-06-03برقم ايداع  1006تم التأشير فى تاريخ  2002-06-03بــ  :الموافقة على تجديد
مدة مجلس الدارة
 - 387ابراهيم محمود ابراهيم على العربى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6689وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-26برقم ايداع  827تم التأشير فى تاريخ  2002-08-26بــ  :تفويض السيد /حسين عطية عبد
الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح العتمادات المستندية
وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على التحويلت وطلبات السداد
الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات
 - 388عمرو وليد لطفى احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7585وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-04برقم ايداع  975تم التأشير فى تاريخ  2002-09-04بــ :
 - 389وليد لطفي احمد بليغ عبدا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  7585وتم ايداعه
بتاريخ  2002-09-04برقم ايداع  975تم التأشير فى تاريخ  2002-09-04بــ  :اعادة تشكيل اعضاء
مجلس الدارة  -تجديد مدة المهلة لعضاء مجلس الدارة لمدة  3سنوات  -مع بقاء سلطات التوقيع كما هى دون
تعديل
 - 390محمد وليد لطفي احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7585وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-04برقم ايداع  975تم التأشير فى تاريخ  2002-09-04بــ :
 - 509نادر رضا حسن عبدالحافظ مدير فرع المقيد برقم قيد  364367وتم ايداعه بتاريخ
 2004-11-29برقم ايداع  20452تم التأشير فى تاريخ  2004-11-29بــ :
 - 510احمد حمدي حسين إبراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  12245وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-19برقم ايداع  10680تم التأشير فى تاريخ  2004-12-19بــ :
 - 517الصادق الليلي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  365231وتم ايداعه بتاريخ 2005-01-09
برقم ايداع  551تم التأشير فى تاريخ  2005-01-09بــ  :تجديد تعيين مدة مجلس الدارة لمدة اخرى
 - 518مجدي لبيب غالى يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6163وتم ايداعه بتاريخ
 2005-02-11برقم ايداع  238تم التأشير فى تاريخ  2005-02-11بــ  :الموافقة بالجماع على نقل كافة
التوقيعات والصلحيات الواردة بالسجل التجاري بما في ذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي واللت والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للستاذ  /مجدى لبيب غالي يوسف
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا على أن يكون التوقيع أمام البنوك والتاجير التمويلي مقصورا على
الستاذ  /مجدى لبيب غالي يوسف ( منفردا ) أو مجتمعا مع المهندس  /نبيل رفيق نصيف جرجس عضو مجلس
الدارة ( فقط )
 - 519ريهام احمد محمد محمد المطرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  342252وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-22برقم ايداع  19199تم التأشير فى تاريخ  2005-02-16بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للمشروعات المتكاملة ( ترجمان جروب ) بدل من السيد المهندس  /حسن ابراهيم حسن علم
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 - 391رانيا رفعت مصطفى شريف شريك متضامن المقيد برقم قيد  47900وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-08برقم ايداع  2376تم التأشير فى تاريخ  2002-09-08بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع عن
الشركة لدي البنوك للسيدة الستاذة  /رانيا رفعت مصطفى شريف ( المدير و الشريك المتضامن ) منفردة دون
غيرها من الشركاء وذلك فى التوقيع على جميع أنواع المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وسحب
وايداع وصرف الشيكات الخاصة بالشركة وتوكيل الغير نيابة عنها في صرفها وفتح الحسابات واصدار الخطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك وكذلك التوقيع على عقود البيع والشراء
والرهن للعقارات والمنقولت واليجار والستئجار وغيرها والتوقيع على عقود تعديل الشركة والتوثيق والتصديق
على الدفاتر والعقود واثبات التاريخ على المحررات العرفية  ,ولها حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراض
الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص
وعقود التأجير التمويلي لللت والمعدات وبيع وشراء الصول الثابتة وتشمل السيارات ووسائل النقل المختلفة
وتمثيل الشركة امام ادارات المرور المختلفة ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ,ولها حق الصلح
والتصالح والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والصلح والتنازل عن القضايا أمام المحاكم والنيابات والشهر
العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الوزارات والمصالح الحكومية ولها حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 392سوهير محمد محمد ابراهيم عليوه مدير و شريك المقيد برقم قيد  47900وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-08برقم ايداع  2376تم التأشير فى تاريخ  2002-09-08بــ  :خروج
 - 393خروج شريك موصى خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  47900وتم ايداعه
بتاريخ  2002-09-08برقم ايداع  2376تم التأشير فى تاريخ  2002-09-08بــ :
 - 394سعد مجاهد الراجحي مجاهد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  39724وتم ايداعه بتاريخ
 2002-12-03برقم ايداع  3566تم التأشير فى تاريخ  2002-12-03بــ  :ممثل عن الشركة المالية
والصناعية المصرية  -بدل من المهندس  /عاصم محمد فهمى رجب
 - 395عمر على فهد على صالح الزميع عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31277وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-02برقم ايداع  3935تم التأشير فى تاريخ  2003-01-14بــ  :مستقل  -تعديل اسم عضو مجلس
الدارة من عمر على فهد الزميع الى عمر على فهد على صالح الزميع
 - 396سعد عبد العزيز الوزان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31277وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-02برقم ايداع  3935تم التأشير فى تاريخ  2003-01-14بــ  :ممثل عن شركة رواء القابضة -
الموافقة علي اضافة اختصاصات للسيد الستاذ  /رئيس مجلس الدارة بالسجل التجاري وهي التوقيع علي كافة
عقود البيع والشراء للسيارات والثاث والمنقولت والمخلفات والتوثيق والتصديق عليها امام الشهر العقاري وفي
الصلح والتنازل والقرار والنكار والبراء عن كافة الدعاوي والقضايا والقرارات التي تقدم للجهات الحكومية
وغير الحكومية وتوثيقها والتصديق عليها امام الشهر العقاري ولسيادته حق توكيل السادة المحامين والغير في كل
او بعض مما ذكر .
 - 397خالد محمد رشاد عبدا عبدالغني رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9492وتم
ايداعه بتاريخ  2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ  :استقالة
 - 398محمد وجيه حسن عباس شربتلي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ  :استقالة
 - 399منصور خالد محمد رشاد عبدالغنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ :
 - 400هانى احمد يوسف الشويعر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ  :ممثل عن شركة النهلة للتجارة
والمقاولت
 - 401ماجد خالد محمد رشاد عبد الغنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ :
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 - 402فهد بن حسين بن علي شبكشي رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه
بتاريخ  2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ  - :تجديد مدة عضوية
مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة  .الموافقة على ابرام عقود المعاوضة بين الشركة ومؤسسى واعضاء
مجلس ادارة الشركه على ان يتم عرض تفاصيل تلك العقودعلى الجمعية العامة للعتماد
 - 403عبدالرحمن حسن عباس شربتلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ :
 - 404حسن عبد الرحمن عباس شربتلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ :
 - 405محمد فؤاد ابو اليزيد بشته عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ :
 - 406هشام فاروق منصور على القبانى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9492وتم ايداعه بتاريخ
 2003-01-28برقم ايداع  467تم التأشير فى تاريخ  2003-01-28بــ  :المنتدب ممثل عن شركة جولدن
بيراميدز بلزا
 - 407محمد السطوحى محمد السطوحى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9502وتم ايداعه بتاريخ
 2003-02-02برقم ايداع  538تم التأشير فى تاريخ  2003-02-02بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة مع
الحتفاظ بنفس الصلحيات
 - 408شركة المنتزة للسياحه والستثمار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3743وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-24برقم ايداع  10701تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 477مصطفى عارف عطيه قاعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  161107وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-20برقم ايداع  9146تم التأشير فى تاريخ  2004-07-20بــ :
 - 478ياسين عارف عطيه قاعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  161107وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-20برقم ايداع  9146تم التأشير فى تاريخ  2004-07-20بــ :
 - 479محمد كامل محمد سعد عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  161107وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-20برقم ايداع  9146تم التأشير فى تاريخ  2004-07-20بــ :
 - 480طه عارف عطيه قاعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  161107وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-20برقم ايداع  9146تم التأشير فى تاريخ  2004-07-20بــ :
 - 481صلح الدين احمد حسن على مدير المقيد برقم قيد  11595وتم ايداعه بتاريخ 2004-07-21
برقم ايداع  5327تم التأشير فى تاريخ  2004-07-21بــ :
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 - 409سعيد محمد عبد الجليل محمد العتيق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3743وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-24برقم ايداع  10701تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ  - :منح اختصاصات
وصلحيات التوقيع لعضاء مجلس الدارة علي النحو التالي  :لرئيس مجلس الدارة  -منفردا  -حق التمثيل
والتوقيع عن الشركة أمام وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية والتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل ووزارة
القوى العاملة وإدارات المرور واستخراج التراخيص وتجديدها والضرائب والجمارك والهيئة العامة على
الصادرات والواردات ومصلحة الحوال المدنية وإدارة العلمات التجارية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
والتوقيع على الشهادات السمية المؤقتة لسهم رأسمال الشركة وإدارة الشركة وتنفيذ سياستها الدارية وتسيير كافة
امورها الدارية ومراقبة سير العمل وتنفيذ قرارات مجلس الدارة وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والمصالح والشركات والوزارات والمحافظات ووحدات الدارة المحلية وكافة المرافق وغيرها
وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وله الحق فى توكيل الغير فى تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم على مختلف
درجاتها وأنواعها والقيام بكافة الجراءات القضائية بالمحاكم ومحاكم مجلس الدولة وكذلك كافة المؤسسات
التحكيمية أو التحكيم الحر والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل أو تفويض الغير
فى كل أو بعض ما ذكر  .يكون للسيد  /حسام سلمة جودة الشاعر – عضو مجلس الدارة – منفردا  -حق
القتراض والرهن بكافة أنواعه و لصالح الشركه أو لصالح البنوك أو الغير وله في سبيل ذلك التوقيع على عقود
التسهيلت الئتمانية وعقود الرهون بكافة أنواعها للعقارات والمنقولت وكافة المقومات المادية والمعنوية و
لصالح الشركه أو البنوك أو الغير وتوكيل البنوك أو الغير في كل أو بعض ما ذكر .وله حق التوقيع على عقود
الرهن والقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية وفتح وغلق الحسابات المصرفية بكافة
أنواعها والتعامل عليها وسحب وإيداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على
السندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية والتجارية وإصدار التوكيلت الموثقة بالرهون وكذلك التوقيع على
اقرارات او عقود الكفالت التضامنية والتوقيع على عقود البيع والشراء بكافة أنواعها من عقارات وسيارات
وأراضي باسم الشركة أمام الشهر العقاري للنفس او الغير وكافة الجهات وعمل التسهيلت المصرفية والتجارية
والتوقيع على مستندات المديونية وحق التوقيع والتفاوض على أي عقد يتعلق بأية صفقة أو أي مستند يتعلق بأي
حق بدون حد اقصى وله كافة السلطات للتوقيع عن الشركة أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية
والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات تداول
الوراق المالية والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي
وشركات السمسرة وأمناء الحفظ وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 410احمد يسرى السيد محمد الحاذق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3743وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-24برقم ايداع  10701تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ  :استقالة
 - 411هشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  3743وتم ايداعه
بتاريخ  2000-12-24برقم ايداع  10701تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ  :استقالة
- 412
حسام سلمه جودة الشاعر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3743وتم ايداعه بتاريخ 2000-12-24
برقم ايداع  10701تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 413سمر يحيى محمد عبد الرحيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3743وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-24برقم ايداع  10701تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 414محمد عطية عبد الفتاح محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3743وتم ايداعه بتاريخ
 2000-12-24برقم ايداع  10701تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 415محمد سيد محمد ادم مدير فرع المقيد برقم قيد  9517وتم ايداعه بتاريخ  2003-02-04برقم
ايداع  586تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 416محمد سمير محمد حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  9517وتم ايداعه بتاريخ 2003-02-04
برقم ايداع  586تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 417محمد احمد محمد محمد عامر مدير فرع المقيد برقم قيد  9517وتم ايداعه بتاريخ
 2003-02-04برقم ايداع  586تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 418فتحى سيد عبدالعزيز عبدالغنى مدير فرع المقيد برقم قيد  9517وتم ايداعه بتاريخ
 2003-02-04برقم ايداع  586تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
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 9517وتم ايداعه بتاريخ

2003-02-04

 - 419احمد عبدالرحيم السيد سالم مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  586تم التأشير فى تاريخ  2003-02-04بــ :
 - 1766دينا خالد فاروق محمد حنفى مدير المقيد برقم قيد  106894وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-20برقم ايداع  22193تم التأشير فى تاريخ  2017-06-20بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة
 - 1767فريده عز الدين حسن رفا مدير المقيد برقم قيد  106894وتم ايداعه بتاريخ 2017-06-20
برقم ايداع  22193تم التأشير فى تاريخ  2017-06-20بــ :
 - 1768احمد خالد فاروق حنفى مدير المقيد برقم قيد  106894وتم ايداعه بتاريخ 2017-06-20
برقم ايداع  22193تم التأشير فى تاريخ  2017-06-20بــ  :استقالة
 - 1865احمد عبد ا محمد سلم مدير المقيد برقم قيد  63617وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-23
برقم ايداع  1867تم التأشير فى تاريخ  2017-10-25بــ  :استقالته مع اخلء مسئوليته وإبراء ذمته
 - 1866عبد الفتاح بنداري سالم بنداري مدير المقيد برقم قيد  63617وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-23برقم ايداع  1867تم التأشير فى تاريخ  2017-10-25بــ  :استقالته مع اخلء مسئوليته
وإبراء ذمته
 - 2057هويدا محمد حسنى ابراهيم ابو عمير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه
بتاريخ  2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ :
 - 2058عبد الرحمن احمد احمد حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ :
 - 2271مرفت إبراهيم عبد العظيم إبراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن هيئة الوقاف
المصرية
 - 2272سامية حسين محمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن وزارة المالية
 - 2273علي عبد المجيد منوفي محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  10370وتم
ايداعه بتاريخ  2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن الهيئة
المصرية العامة للمساحة
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 - 420جيلن حسين شديد حسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6139وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-05برقم ايداع  6144تم التأشير فى تاريخ  2003-04-02بــ  :يمثل رئيس مجلس الدارة
الشركة أمام القضاء ولدى الغير وتكون الصلحيات علي النحو التالي  :اول  :الصلحيات الدارية والجهات
الحكومية  :للسيده  /جيلن حسين شديد حسين رئيس مجلس الدارة منفردا  -الحق في إدارة الشركة وتمثيلها
والتعامل بإسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامه للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية
ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة العامه
للتنمية الصناعية ووزارة المجتمعات العمرانية ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل وإبرام
وتوقيع جميع العقود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها
والتوقيع أمام كافة الجهات التي تتعلق بترخيص أنشطة الشركة وتسجيل السماء والعلمات التجارية أمام الشهر
العقاري والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود التعديل والندماج والتقسيم وتغيير الشكل القانوني والتوقيع
على كافة العقود أمام مصلحة السجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكافة
الجهات الحكومية ولها حق التنازل والتصالح والتخالص والبراء مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر
العقاري والمحاكم ولها حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  -ثانيا  :صلحيات خاصة بالملف
التأميني ومكتب العمل  :للسيده  /جيلن حسين شديد حسين رئيس مجلس الدارة منفردا  -تمثيل الشركة والتوقيع
علي فتح الملف التاميني للشركة والتوقيع امام التامينات الجتماعية ومكتب العمل ولها حق تفويض أو توكيل الغير
في كل أو بعض ما ذكر  -ثالثا  :الصلحيات البنكية  :تكون صلحية فتح الحسابات البنكية وخطابات الضمان
واليداع من البنوك والمصارف والعتمادات المستندية وربط وفك الودائع والشهادات البنكية من كافة البنوك
والمصارف وطلب واستلم دفاتر الشيكات من البنوك وكشوف الحساب والتوقيع علي الشهادات البنكية الخاصة
بزيادة واستكمال راس المال والفراج عنها والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان
والعتمادات المستندية وعقود التسهيلت البنكية والسحب من كافة البنوك والمصارف والتوقيع على عقود القرض
والرهن والكفالة وبيع وشراء الصول الثابتة والمنقولة والوراق المالية للنفس والغير ولها حق تفويض أو توكيل
الغير في كل أو بعض ما ذكر  -رابعا  :صلحية توقيع العقود تكون صلحية التوقيع علي كافة تعاقدات الشركة
مع النفس والغير والتوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات للنفس والغير والتوقيع أمام مكاتب المرور
والشهرالعقاري والتوقيع على عقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والتمويل العقاري بالتوقيع المنفرد للسيده /
جيلن حسين شديد حسين رئيس مجلس الدارة منفردا  -وذلك مع النفس والغير ولها حق تفويض أو توكيل الغير
في كل أو بعض ما ذكر
 - 421جيدا على جاد ا سيد الصياد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6139وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-05برقم ايداع  6144تم التأشير فى تاريخ  2003-04-02بــ :
 - 422محمد ياسر على جاد ا الصياد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6139وتم ايداعه بتاريخ
 2000-11-05برقم ايداع  6144تم التأشير فى تاريخ  2003-04-02بــ :
 - 423سعيد يس محمد دراز رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9901وتم ايداعه بتاريخ
 2003-06-05برقم ايداع  2598تم التأشير فى تاريخ  2003-06-05بــ  :تجديد الثقة فى مجلس ادارة
الشركة
 - 424علء الدين سعيد يس محمد عثمان دراز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9901وتم ايداعه
بتاريخ  2003-06-05برقم ايداع  2598تم التأشير فى تاريخ  2003-06-05بــ  :خروج نظرا لوفاتة
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 - 425هاني محمد صلح الدين النحاس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  5212وتم
ايداعه بتاريخ  2003-06-18برقم ايداع  742تم التأشير فى تاريخ  2003-06-18بــ  :الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن رأس المال والحق فى التوقيع على عقود اليجار والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتهاالعقارية وسياراتها وحق القتراض بضمانها ورهنها وبيعهاوكل ذلك باسم الشركة ولصالحها لرئيس
مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا السيد  /هانى محمد صلح الدين عبد الهادى وله الحق فى وكاله
الغيروكذلك الحق فى كفاله الغير وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر من اختصاصات
 - 426شيرين ياسين امام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5330وتم ايداعه بتاريخ 2003-06-23
برقم ايداع  508تم التأشير فى تاريخ  2003-06-23بــ :
 - 427اجلل محمد عبدالجواد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  5330وتم ايداعه بتاريخ
 2003-06-23برقم ايداع  508تم التأشير فى تاريخ  2003-06-23بــ  :بموجب محضر الجمعية العامة
تشكيل مجلس الدارة ليصبح كالتالي-1 - :
العادية المنعقد في  .28/4/2022والمعتمد بتاريخ -1 1/6/2022
السيدة  /شيرين
السيدة  /إجلل محمد عبد الجواد عبد الحميد .رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب-2 .
عضو
السيدة  /أميرة أحمد صلح الدين فرغل.
عضو مجلس الدارة-3 .
ياسين إمام.
ممثل شركة
عضو مجلس الدارة-5 .
مجلس الدارة -4 .النسة  /فريده شريف ياسين إمام.
صلحيات للسيدة  /إجلل محمد عبد الجواد عبد
الغازات البترولية – بتروجاس .عضو مجلس الدارة-2 .
الحميد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب -1 - :يكون للسيدة  /إجلل محمد عبد الجواد عبد الحميد رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في التعامل والقتراض من جميع البنوك والتوقيع على كافة عقود القتراض
من جميع البنوك وعقود التسهيلت البنكية بكافة أنواعها وعقود الرهن بكافة أنواعها لي من أصول الشركة
وعقود حوالت الحقوق وجميع المعاملت البنكية وكذا التوقيع على عقود الشراء والبيع البتدائية والنهائية وعقود
التصرف في أصول الشركة الثابتة والمنقولة والسيارات
 - 428اشرف محمد ابراهيم منصور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  208407وتم ايداعه بتاريخ
 1981-01-14برقم ايداع  853تم التأشير فى تاريخ  2003-08-10بــ  - :غير تنفيذى  -استقالة
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 - 429دلين جاكسون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  208407وتم ايداعه بتاريخ 1981-01-14
برقم ايداع  853تم التأشير فى تاريخ  2003-08-10بــ  :تحديد سلطات وصلحيات من له حق التوقيع عن
الشركة على النحو التالي :لرئيس مجلس الدارة السيد /دلين جاكسون تمثيل الشركة أمام القضاء وله حق التصالح
والتنازل والقرار والنكار والبراء في كافة الدعاوى القضائية ,كما يحق له تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية
وغير الحكومية وله الحق في تفويض أو توكيل من ينوب عنه في كل أو جزء من اختصاصاته  .للعضو المنتدب
الدكتور /محمد أحمد حسين السيد الضبابي ,حق تمثيل الشركة أمام كافة المصالح والجهات الحكومية وغير
الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله الحق في التوقيع منفردا على كافة العقود التجارية
والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة والتوقيع على كافة الوراق والمستندات والنماذج والطلبات الخاصة
بغرض الشركة وفتح وغلق الحسابات لدى البنوك وكافة التفويضات البنكية وله الحق في تفويض أو توكيل من
ينوب عنه في كل أو جزء من اختصاصاته .كما يكون للعضو المنتدب الدكتور /محمد أحمد حسين السيد الضبابي
والستاذ /كريم محمود حمدي عبد العزيز محمد عزت ,عضو مجلس الدارة وممثل شركة جلكسو جروب ليمتد,
الحق في التوقيع مجتمعين على كافة المستندات الخاصة بالتسهيلت الئتمانية وعقود الرهن والقتراض لدى
البنوك وكافة التفويضات البنكية وكل ما سبق باسم الشركة ولمصالحها وضمن غرضها -الستاذ  /سليمان محمد
سليمان علءالدين عبدالدائم بصفته رئيس القطاع الشئون القانونية بالشركة له حق الشيكات المرتدة والمبالغ
والتوقيع بالمخالصات عن الدوعاى المالية الخاصة بالشركة امام جميع انواع المحاكم بجميع درجاتها والشهر
العقارى  .كما يكون حق التوقيع عن الشركة أمام الجهات المختصة وذلك على النحو التالي :تفويض كل من
الستاذ /تامر محمد أحمد إبراهيم منصور بصفته مدير الموارد البشرية والستاذ /كريم محمود حمدي عبد العزيز
محمد عزت ,عضو مجلس الدارة وممثل شركة جلكسو جروب ليمتد ,منفردين في التوقيع على العقود
والمستندات التية :شراء وبيع سيارات الركوب الثقيلة والخفيفة والملكي واللت والماكينات المستعملة والجديدة
والمستغني عنها والمخلفات وفقا لما تتطلبه ظروف العمل والتوقيع عن الشركة على العقود البتدائية والنهائية
اللزمة أمام الجهات المختصة والشهر العقاري والتوثيق .تفويض كل من الستاذ /تامر محمد أحمد إبراهيم
منصور بصفته مدير الموارد البشرية والستاذة /سارة ناصر عبد الحميد عبد الفتاح بصفتها مدير الموارد البشرية
منفردين بالتوقيع أمام البنوك فيما يتعلق بالمستندات الخاصة بشئون العاملين على سبيل الحصر وشهادات مفردات
المرتب وطلبات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين .كما يكون حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك وذلك
على النحو التالي :جدول "أ"  -الدكتور /محمد أحمد حسين السيد الضبابي .الستاذ /أحمد عبد الحميد فهمي خطاب.
الستاذ /كريم محمود حمدي عبد العزيز محمد عزت .الستاذ /أحمد سامي إبراهيم علي  -بطاقة رقم قومي.
الستاذ /عمر محمد عبد الحافظ .الستاذ /ياسر إبراهيم إبراهيم المخزنج .الستاذ /محمد عطية عبد السميع الجعار.
الستاذ /سامر محمد طلعت فهيم الفلكي .الستاذ /وليد علي عبد اللطيف علي حبيب .الستاذ /سليمان محمد سليمان
علء الدين عبد الدايم  -بطاقة رقم قومي  - 28911070104791جدول "ب" الستاذ /محمد محمود نجيب.
الستاذ /طارق محمود طاهر عبد القادر موسى .الستاذة /انجي إسماعيل أحمد زهدي رفاعي .الستاذ /أحمد
رمضان رشاد إسماعيل .الستاذ /محسن بباوي تاوفيلس مسعد .جدول "ج" الستاذة /مي ممدوح مهدي محمد
الشافعي .الستاذ /شادي عبد ا .الستاذ /أحمد جمال محمد .ويكون التوقيع أمام البنوك الخاص بالسحب واليداع
والتحويلت البنكية على النحو التالي .1 :يكون التوقيع لي اثنين من جدول (ب) مجتمعين أو لي فرد من الجدول
(أ) مجتمعا مع أي فرد من الجدول (ب) على المبالغ حتى  250ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الجنبية.
 .2يكون التوقيع لي فرد من الجدول (أ) مجتمعا مع أي فرد من الجدول (ب) على المبالغ التي تزيد عن 250
ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الجنبية .3 .أما بالنسبة للمستندات الواردة برسم التحصيل والعتمادات
المستندية على نموذج ( )4و( )5ونموذج الجات والتعهدات اللزمة عدا أمر الدفع يكون التوقيع عليها لي فرد
منفردا من الجدول (ج) .4 .أما بالنسبة لتظهير الشيكات للخصم لدى البنوك والتوقيع على حوافظ خصم الشيكات
أو إيداع الشيكات للحفظ لدى البنوك وكذلك إجراء كافة التحويلت البنكية من وإلى حسابات الشركة في البنوك
المختلفة يكون التوقيع لي اثنين من جدول (ب) مجتمعين أو لي فرد من الجدول (أ) مجتمعا مع أي فرد من
الجدول (ب) .أما فيما يتعلق بأعمال الشركة الخاصة باستيراد مستلزمات النتاج والمواد الخام المتعلقة بالعملية
النتاجية فيكون ذلك لكل من الستاذة /مي ممدوح مهدي محمد الشافعي والستاذ /أحمد جمال بالتوقيع منفردين
على كافة التفويضات والتوكيلت الملحية للمخلصين وشركات الشحن والنقل وكافة الجهات في الموانئ الجوية
والبحرية وتمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك وكافة إدارتها واستلم الطرود والرسائل من الموانئ والتخليص
عليها واستلمها واستلم الشهادات الجمركية والتوقيع على كافة التفويضات وكذا تمثيل الشركة أمام الدارة العامة
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للصيدلة ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية في استصدار الموافقات اللزمة للحصول على الموافقات
الستيرادية وتحريز البضاعة لحين الفراج عنها وعلى وجه العموم لهما أن يقوما بكافة التصرفات التي يرونها
كفيلة بإتمام كافة الجراءات للفراج عن البضاعة بالنسبة للعمال التجارية المتعلقة مع تحملهم كافة المسئوليات
القانونية المترتبة عن تلك العمال الموكلة لهما والتي وردت تفصيل في هذا البند وكل ما سبق باسم الشركة
ولمصالحها وضمن غرضها .ويمثل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 430ايهاب انطون جورج نعسانه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  154822وتم ايداعه بتاريخ
 2003-08-13برقم ايداع  8685تم التأشير فى تاريخ  2003-08-13بــ  :تجديد مدة المجلس
 - 431ابراهيم بن صالح بن عبد الرحمن النمى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه
بتاريخ  1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :ممثل عن شركة -
حرف لتقنية المعلومات ( الكويت )
 - 432قاسم عبد المجيد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 306316
وتم ايداعه بتاريخ  1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :ممثل عن
شركة  -حرف لتقنية المعلومات ( الكويت )
 - 433حسام محمد عبد الجليل الخطيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :ممثل عن شركة  -حرف لتقنية
المعلومات ( الكويت )
 - 434ابراهيم عبد الجبير سيد احمد الصوالحى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه
بتاريخ  1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ :
 - 435ابراهيم يوسف ابراهيم القائم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :استقالة
 - 436قاسم عبد المجيد العابد المجيد عضو منتدب المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :استقالة
 - 437عبد الرحمن سليمان المطرودي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :استقالة
 - 438ابراهيم صالح النمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :استقالة
 - 439حسام فوزى محمد عبدالمحسن الخرافى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306316وتم ايداعه
بتاريخ  1997-07-24برقم ايداع  14409تم التأشير فى تاريخ  2003-08-27بــ  :استقالة
 - 440أحمد عماد حسبي سعد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  355694وتم ايداعه
بتاريخ  2003-09-21برقم ايداع  15887تم التأشير فى تاريخ  2003-09-21بــ  :ممثل عن شركة
سيمكس مصر للتوزيع بدل من السيد /أحمد فتحي عبده السيد مع البقاء علي كافة الصلحيات وسلطات التوقيع
بدون تغيير مع مراعاه سلطات التوقيع .
 - 441احمد فتحي عبده السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  355694وتم ايداعه بتاريخ
 2003-09-21برقم ايداع  15887تم التأشير فى تاريخ  2003-09-21بــ  :ممثل عن شركة سيمكس مصر
للتوزيع بدل من السيد /أحمد علء الدين أحمد الشافعي ,مع البقاء علي كافة الصلحيات وسلطات التوقيع بدون
تغيير.
 - 442هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  10373وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-05برقم ايداع  5995تم التأشير فى تاريخ  2003-10-05بــ  :للفروع
 - 443خالد محمد عبد المنعم سيد احمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  7793وتم
ايداعه بتاريخ  2001-10-30برقم ايداع  5917تم التأشير فى تاريخ  2003-10-19بــ  :وافقت الجمعية
باجماع اصوات السادة الشركاء الحاضرين و الممثلين فى الجتماع على اضافة صلحيات للسيد رئيس مجلس
الدارة وهى حق القتراض والرهن
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 - 444ليديا اسحق لوقا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5515وتم ايداعه بتاريخ 2003-10-20
برقم ايداع  1302تم التأشير فى تاريخ  2003-10-20بــ  :اعطاء الصلحيات التيه لكل من  :ليديا اسحق
لوقا اسحق رئيس مجلس الداره  1986 / 11 / 16مصر الجيزة الرقم القومي  28611162100062مايكل
اسحق لوقا اسحق عضو منتدب  1989 / 8 / 3مصر الجيزة الرقم القومي  28908032100055مارك اسحق
لوقا اسحق عضو مجلس اداره  1983 / 11 / 16مصر الجيزة الرقم القومي  28311162100034مينا اسحق
لوقا عضو مجلس الداره  1986 / 11/ 16مصر الجيزة الرقم القومي  28611162100038ماجي اسحق لوقا
عضو مجلس اداره  1977 / 1 /5مصر الجيزة الرقم القومي  -27701052100241وذلك في اداره الشركه و
تمثيلها امام كافه الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و الشهر العقاري و التامينات الجتماعيه و السجل التجاري و
هيئه الستثمار و و هيئه سوق المال و مجلس مدينه  6اكتوبر و امام البنوك ولهم حق فتح الحسابات و اليداع و
السحب و القتراض و الرهن باسم الشركه و ذلك مجتمعين او منفردين و التوقيع علي العقود و القتراض و
الرهن باسم الشركه و لصالحها
 - 445محمد شوقى محمد احمد عرفه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  15978وتم
ايداعه بتاريخ  2003-11-30برقم ايداع  2269تم التأشير فى تاريخ  2003-11-30بــ :
 - 446طارق هاشم عبدالقادر محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  356938وتم
ايداعه بتاريخ  2003-12-02برقم ايداع  19852تم التأشير فى تاريخ  2003-12-02بــ  :المصادقة على
تجديد مدة مجلس الدارة
 - 447سحر سليمان احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  356938وتم ايداعه بتاريخ  2003-12-02برقم
ايداع  19852تم التأشير فى تاريخ  2003-12-02بــ :
 - 482احمد فؤاد عبد المنعم هجرس مدير المقيد برقم قيد  11595وتم ايداعه بتاريخ 2004-07-21
برقم ايداع  5327تم التأشير فى تاريخ  2004-07-21بــ  :يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة  -يمثل
المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما (مجتمعين) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران (
مجتمعين) حق تمثيل الشركـة والتوقيع نيابـة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية الخرى
وفي استخراج كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشـاط الشركة من كافة الجهات المعنية وحق التوقيع أمام كافة
البنوك والمصارف وفتح وغلق وتحويل الحسابات بأسم الشركة والتوقيع على الشيكات وفـي السحــب واليـداع
والصرف بصفة عامة وحق الحصول على التسهيلت البنكية من كافة البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركة
ولصالحها كما يحق لهما إدخال التعديلت اللزمة على مواد عقد الشركة والتوقيع علـى عقود التعديل والتأسيس
خاصة أمام الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجـاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
بجميع قطاعاتها المختلفة ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب على المبيعات (القيمة المضافة) واتحاد
الصناعات المصرية بجميع غرفها الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما لهما (
مجتمعين) حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من الختصاصات والصلحيات السابق ذكرها .
 - 483مجدي عبد السلم رضوان موسى مدير المقيد برقم قيد  11595وتم ايداعه بتاريخ
 2004-07-21برقم ايداع  5327تم التأشير فى تاريخ  2004-07-21بــ  :خروج
 - 484عمرو سالم اسماعيل رافت مدير المقيد برقم قيد  11655وتم ايداعه بتاريخ 2004-08-01
برقم ايداع  5582تم التأشير فى تاريخ  2004-08-01بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ,
ولهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .ويمثل السادة  /المديرين الشركة في علقتتها بالغير ولهم في هذا
الصدد ( مجتمعين او منفردين ) اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن
اغراض الشركة وكذلك الرهن والقتراض والبيع والشراء ولهم توكيل الغير في اتخاذ كافة الجراءات القانونية
نيابة عن الشركة وتفويض الغير في تحصيل الشيكات الصادرة لصالح الشركة من البنوك والفراد .
 - 485ماجد فوزى ملك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  295356وتم ايداعه بتاريخ
 1996-05-07برقم ايداع  6654تم التأشير فى تاريخ  2004-08-08بــ :
 - 486ايناس فوزى ملك جرجس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  295356وتم ايداعه بتاريخ
 1996-05-07برقم ايداع  6654تم التأشير فى تاريخ  2004-08-08بــ :
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 - 487مصطفي محمد فؤاد عوض عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  295356وتم ايداعه بتاريخ
 1996-05-07برقم ايداع  6654تم التأشير فى تاريخ  2004-08-08بــ  :للشئون المالية والدارية من
ذوي الخبره
 - 488طارق الفونس حكيم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  295356وتم ايداعه
بتاريخ  1996-05-07برقم ايداع  6654تم التأشير فى تاريخ  2004-08-08بــ  :اعاده تشكيل مجلس
الدارة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات  -على ان تظل صلحيات التوقيع عن الشركة على السجل التجارى
كالتى :يمتلك السيد المهندس  /طارق الفونس حكيم رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب حق التوقيع عن
الشركة لدى البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية للعقارات
والسيارات وكافة اصول الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والقتراض من البنوك ورهن الراضى والعقارات
المملوكة للشركة ورهن المقومات المادية والمعنوية رهنا عقاريا ورهنا تجاريا لمشروع الشركة لصالح اى بنك من
البنوك او المصارف او اية جهات تمويلية اخرى والتوقيع على القروض العقارية والتجارية وله فى ذلك تمثيل
الشركة امام الغير سواء كان الغير جهات حكومية او افراد وتفويض السيد المهندس  /طارق الفونس حكيم رئيس
مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب والسيد /ماجد فوزى ملك عضو مجلس الدارة منفردين فى تمثيل الشركة
امام محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ واستصدار التراخيص والتوقيع عليها واستلم كافة الوراق
والمستندات اللزمة فى هذا الشأن والتعامل مع كافة البنوك والمصارف و التوقيع على عقود القروض والرهن
بدون حدود مالية قصوى وكذا التوقيع على العقود و تعديلها وملحقاتها واستلم وتسلم كافة المستندات اللزمة فى
هذا الشأن مع البقاء على صلحيات التوقيع لباقى العضاء كما هى بالسجل
 - 489عبدا محمدمحمود عبدا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11706وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-15برقم ايداع  5867تم التأشير فى تاريخ  2004-08-15بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
 - 490محمد عبد ا محمد محمود نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11706وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-15برقم ايداع  5867تم التأشير فى تاريخ  2004-08-15بــ :
 - 491ساره عبد ا محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11706وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-15برقم ايداع  5867تم التأشير فى تاريخ  2004-08-15بــ  :استقالة
 - 492لينه عبد ا محمد محمود عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11706وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-15برقم ايداع  5867تم التأشير فى تاريخ  2004-08-15بــ :
 - 493محسن عبد الرازق على رشوان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  6312وتم
ايداعه بتاريخ  2004-08-22برقم ايداع  1286تم التأشير فى تاريخ  2004-08-22بــ :
 - 494زياد بهاء الدين مختار سيد احمد سليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6312وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-22برقم ايداع  1286تم التأشير فى تاريخ  2004-08-22بــ  :ممثل عن صندوق تنمية
تكنولوجيا المعلومات  -استقالة
 - 495محمد احمد منير اسلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6312وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-22برقم ايداع  1286تم التأشير فى تاريخ  2004-08-22بــ :
 - 511ناصر محمد العبد محمد الشوربجى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12245وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-19برقم ايداع  10680تم التأشير فى تاريخ  2004-12-19بــ  :الموفقه على تعديل
اختصاصات عضو مجلس الدارة  :د /امجد ماهر شفيق لتصبح كالتالي  –1 :له الحق الدارة والتوقيع والتعامل
والمثول امام جميع الجهات التي بيانها  :مصلحة الجمارك المصرية بجميع فروعها وادارتها  -وزارة الصحة
والسكان وجميع الدارات والهيئات التابعه لها  -المستشفيات والمعاهد التعليمية  -الهيئة العامة للتأمين الصحي
المركز الرئيسي وجميع الفروع بالمحافظات  -الهيئة المصرية للشراء الموحد والمداد والتموين الطبي وادارة
التكنولوجيا الطبية  -الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  -مصلحة الضرائب المصرية بجميع
مأموريتها وادارتها خاصة مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب القيمة المضافة  -الهيئة القومية للتأمينات
الجتماعية وجميع المكاتب التابعه لها  -مكتب العمل  -جميع الجهات والمصالح الحكومية والهيئات الحكومية
وغير الحكومة وجهات القطاع الخاص وذلك بشكل منفرد مع البقاء على صلحيات رئيس مجلس الدارة الستاذ
ناصر محمد العبد وعضو مجلس الدارة المنتدب المهندس  /حاتم محمد العبد الشوربجي الموجود بالنظام الساسي
والتعديلت السابقة كما هي  -الموافقة على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة اخرى
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 - 512شهاب بن فهد بن حسين شبكشي مدير المقيد برقم قيد  365182وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-03برقم ايداع  274تم التأشير فى تاريخ  2005-01-03بــ :
 - 513فهد بن حسين بن علي شبكشي مدير المقيد برقم قيد  365182وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-03برقم ايداع  274تم التأشير فى تاريخ  2005-01-03بــ  :ويباشر المديرون الدارة لمدة غير
محددة  .يمثل مدير الشركة فى علقتها مع الغير وللسيد  /فهد بن حسين بن على شبكشى والسيد شهاب فهد حسين
شبكشى ( منفردين ) أوسع السلطات طبقا ولعقد الشركة ولهما حق التوقيع منفردين عن الشركة وتمثيلها فى
القضايا وإجراءات التقاضى وما يتعلق بها فى جميع القضايا التى ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم وفى تقديم
الوراق أمام المحضرين وتسلمها وفى الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن بالتزوير والطعن فى تقارير
الخبراء والمحكمين وردهم وإستبدالهم وفى الحضور أمام جميع المحاكم وجميع إجراءاتها وتعيين المحكمين
ورفضهم وقبول أحكام التحكيم أو رفضها كما لهم حق التوقيع على كافة أعمال التصرف من بيع وشراء وإيجار
ورهن وشطب والبدل والمقايضة والقسمة والفرز والتجنيب وفى أخذ حق المتياز وشطبه وفى دفع وقبض
الئتمان وأخذ وإعطاء المخالصات وفى بيع وشراء وإبدال وإستبدال ورهن الوراق المالية والسهم والسندات
والحصص وصرف كوبوناتها كما أن لهم الحق منفردين فى صرف وإيداع أيه مبالغ مستحقة للشركة وفتح
الحسابات وقفلها فى البنوك والتعاقد مع المقاولون وتوقيع العقود اللزمة وتعديلها والفسخ والتنازل وتمثيل الشركة
أمام الجمارك والموانى وجميع المصالح الحكومية وغير الحكومية كذلك التوقيع على عقود تأسيس الشركات
وأنظمتها الساسية وملحقاتها والتقدم بطلبات لجراء أيه تعديلت عليها أيه كانت نوع هذه الشركات وكذا فسخها
والتخارج منها والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والتسجيل التجارى والضرائب
بمأموريتها المختلفة ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة واللجان الداخلية ولجان الطعن والهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وسوق الوراق المالية وإدارات المرور وكذا
طلب التسهيلت التمانية والتوقيع منفردين على عقود المديونية والرهن والتعهدات وكافة تعاملت الشركة مع
البنوك كضامنة متضامنة راهنة على عقود الوكالة الغير قابلة لللغاء وكذلك وزارة السياحة وإدارتها المختلفة
وسلطات الدارة المحلية وإدارات التراخيص وعامتا لدا كافة الهيئات والمؤسسات كما أن لسيادتهما الحق فى تقديم
الطلبات أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأمورياتها والتنازل عنها وتهديلها والتوقيع عليها وفى تسليم وتسلم
المستندات وجميع العمال الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفى التوقيع على عقود الوكالة الغير قابلة
لللغاء وفى حق إلغاء التوكيلت والرهن وللسيد فهد حسين على شبكشى منفردا الحق فى توكيل أو تفويض من
يراه فى كل أو بعض ما ذكر  .وللسيدة سمر فوزى محمد عبد الجواد – مصرية الجنسية  -منفردة تمثيل الشركة
والتوقيع نيابه عنها أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذا مسئولتها منفردة عن نشاط الستيراد
والتصدير بالشركة وتمثيل الشركة أمام الجمارك والموانى بفروعها المختلفة ولها منفردة الحق فى توكيل أو
تفويض من تراه فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 514سمر فوزى محمد عبدالجواد مدير المقيد برقم قيد  365182وتم ايداعه بتاريخ 2005-01-03
برقم ايداع  274تم التأشير فى تاريخ  2005-01-03بــ :
 - 515محمد عبد الرحيم حميد عبد الرحيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56099وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-04برقم ايداع  81تم التأشير فى تاريخ  2005-01-04بــ  :ممثل عن الهيئة العامة لموانئ البحر
الحمر  -بدل من  /خالد سعيد عبد العليم زهران
 - 516أحمد محمد عادل عبد العزيز شرف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56099وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-04برقم ايداع  81تم التأشير فى تاريخ  2005-01-04بــ  :ممثل عن شركة الكاديمية
لتكنولوجيا المعلومات والتصالت ش  .م .م  -بدل من  /احمد محمد ضاهر محمد حسين
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 - 520رامى بسيم سامى يوسف مدير المقيد برقم قيد  12985وتم ايداعه بتاريخ  2005-03-24برقم
ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2005-03-24بــ  :ويباشر المديرين مهام وظيفتهم لمدة غير محددة  -يمثل
المديرون الشركة في علقتها مع الغير ويكون حق التوقيع للمديرين منفردين أو مجتمعين لي اثنين من المديرين
ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع هيئة التنمية الصناعية بكافة اشكالهم
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وإجراء كافة عقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل أما القتراض بطريق العتمادات أو القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت
والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير
أو غيره من العاملين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 521امانى سامى حبيب داود مدير المقيد برقم قيد  12985وتم ايداعه بتاريخ  2005-03-24برقم
ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2005-03-24بــ :
 - 522رانيه بسيم سامي يوسف مدير المقيد برقم قيد  12985وتم ايداعه بتاريخ  2005-03-24برقم
ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2005-03-24بــ :
 - 523طلعت نجيب مصطفى عبد العاطى مدير فرع المقيد برقم قيد  13958وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-11برقم ايداع  5195تم التأشير فى تاريخ  2005-05-11بــ :
 - 524اسامه محمد ابراهيم محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  13958وتم ايداعه بتاريخ 2005-05-11
برقم ايداع  5195تم التأشير فى تاريخ  2005-05-11بــ :
 - 525هانى عبد السيد خليل مدير فرع المقيد برقم قيد  13958وتم ايداعه بتاريخ  2005-05-11برقم
ايداع  5195تم التأشير فى تاريخ  2005-05-11بــ :
 - 526عبد الحليم حسن احمد ابو على رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13958وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-11برقم ايداع  5195تم التأشير فى تاريخ  2005-05-11بــ  - :تجديد تعيين مجلس الدارة
لمدة جديدة بذات التشكيل والختصاصات وسلطات التوقيع .
 - 527صلح محمد تقي الباسوسي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14758وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-06برقم ايداع  7093تم التأشير فى تاريخ  2005-06-06بــ  :خروج للوفاه
 - 528انطوان الياس مسعد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  14758وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-06برقم ايداع  7093تم التأشير فى تاريخ  2005-06-06بــ  :ممثل عن شركه غروب انفست
هولدينغ  -تظل كافة الصلحيات الخاصة بباقى اعضاء مجلس الدارة كما هى موجودة بالسجل التجارى .
 - 529كريمه عبد الكريم عبد الكريم محمد عبد ا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 14954وتم ايداعه بتاريخ  2005-06-08برقم ايداع  7498تم التأشير فى تاريخ  2005-06-08بــ :
تجديد مده مجلس الدارة بنفس الصفات ونفس الصلحيات
 - 530محمد عمرو سيد حسن شاكر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15169وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-14برقم ايداع  8068تم التأشير فى تاريخ  2005-06-14بــ  :قررت الجمعية العامة العادية
بالجماع الموافقة على تجديد عضوية وصلحية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات  .قررت الجمعية العامة العادية
بالجماع الموافقة على تجديد صلحية مجلس الدارة وذلك مع احتفاظ كل من رئيس وأعضاء مجلس الدارة
ومديرين عام الشركة بذات الصلحيات والختصاصات الممنوحة لهم من قبل ودون النتقاص منها .
 - 531احمد محمد زكي جزر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6116وتم ايداعه بتاريخ
 2005-02-01برقم ايداع  168تم التأشير فى تاريخ  2005-06-16بــ  :تجديد الثقه لمجلس الدارة الحالى
وذلك لمدة ثلث سنوات قادمة وبذات الختصاصات الواردة فى السجل التجارى كما هى بدون تعديل
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 - 532فؤاد عبدالخالق فؤاد عبدالرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  15562وتم ايداعه بتاريخ
 2005-07-13برقم ايداع  9765تم التأشير فى تاريخ  2005-07-13بــ :
 - 533ماهر مصطفى عبدا ابو غالى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  293238وتم
ايداعه بتاريخ  1995-12-27برقم ايداع  19911تم التأشير فى تاريخ  2005-07-19بــ  :تم تجديد مدة
مجلس الدارة لمدة جديدة
 - 534احمد محمود محمد رمضان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16473وتم ايداعه بتاريخ
 2005-10-05برقم ايداع  14082تم التأشير فى تاريخ  2005-10-05بــ  :ملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة
الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخول لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين
ولمجلس الدارة الحق فى إجراء كافة المعاملت البنكية من سحب وايداع وغلق الحسابات البنكية أما فيما يخص
التوقيع على عقود القتراض والرهن والتصرف فى ممتلكات الشركة وأصولها بالبيع واليجار فيكون بموافقة
الجمعية العامة غير العادية للشركة مسبقا وللسيد  /جعفر النميري مكرم فتحى والسيد  /سعيد حسن محمد إبراهيم
مجتمعين ومنفردبن القيام بشراء وبيع كافة انواع السيارات لصالح الشركة وباسمها والقيام بكافة إجراءات
التراخيص الخاصة بها وكذلك لهما القيام بإجراء نقل ملكية السيارات لصالح الشركة او الغير ولهما ايضا مجتمعين
ومنفردبن تفويض او توكيل الغير للقيام ببعض او كل هذه الجراءات
 - 535كريم غبور سامى حنا غبور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16511وتم ايداعه بتاريخ
 2005-10-10برقم ايداع  14253تم التأشير فى تاريخ  2005-10-10بــ  :تجديد تعيين رئيس واعضاء
مجلس ادارة الشركة لمدة اخرى بنفس الختصاصات والتفويضات السابقة
 - 542عصام الدين عبد الملك ناصف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  17959وتم
ايداعه بتاريخ  2006-03-05برقم ايداع  2777تم التأشير فى تاريخ  2006-03-05بــ  :وافق المجلس
على مهام ومسئوليات ومخصصات السيد المهندس /عصام الدين عبد الملك ناصف في منصب رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب للمشاريع الكبرى خلل الفترة النتقالية حتى تاريخ  31/12/2022طبقا للمعروض بهذا
المجلس - .وافق المجلس على تعيين السيد المهندس /أيمن محمود أمين عبد ا القوصي عضو مجلس إدارة
الشركة من ذوي الخبرة في منصب العضو المنتدب اعتبارا من تاريخ  5/6/2022مع إقرار مهام ومسئوليات
وافق المجلس أن تكون صلحية التوقيع
ومخصصات منصب العضو المنتدب طبقا للمعروض بهذا المجلس- .
على العقود التي تبرمها الشركة مع الغير بقيمة أكثر من  50مليون جنيه مصري لكل من  /رئيس مجلس الدارة
وافق المجلس أن تكون صلحية التوقيع على
والعضو المنتدب للمشاريع الكبرى والعضو المنتدب مجتمعين- .
العقود التي تبرمها الشركة مع الغير بقيمة حتى  50مليون جنيه مصري ,وعقود عمل العاملين بالشركة للعضو
المنتدب منفردا - .وافق المجلس على أن تكون صلحية التوقيع على الشيكات  /التحويلت /تعاملت مصرفية
طبقا للتي /1 :مجموعة (أ)  -1رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للمشاريع الكبرى السيد المهندس /عصام
الدين عبد الملك مصطفى ناصف -2 ,العضو المنتدب السيد المهندس /أيمن محمود أمين عبد ا -3 ,عضو مجلس
الدارة السيد الستاذ /خالد محمد مصطفى عبد الراضي أو السيد الستاذ /أحمد محمد عبد القادر صالح/2 .
مجموعة (ب)  -1مدير الدارة المالية السيد الستاذ /محمد عبد السميع محمد شعبان-2 ,مدير القطاع المالي
والداري السيد الدكتور /بسام عبد ا أحمد حافظ مواليد  6/10/1970القاهرة -3 ,مدير القطاع الهندسي السيد
المهندس /أحمد محمد مصطفى إبراهيم مواليد  18/4/1965القاهرة -4 ,رئيس قسم الحسابات العامة السيد
الستاذ /وجدي رضا أحمد احمد .وتكون حدود التوقيعات كالتالي -1 :بحد أقصى  500ألف جنيه مصري توقيع
من المجموعة (أ)  +توقيع من المجموعة (ب) أو توقيعين مجتمعين من المجموعة (ب) في حالة عدم تواجد توقيع
من المجموعة (أ) -2 ,أكثر من  500ألف جنيه مصري وبحد أقصى  50مليون جنيه مصري توقيع من
المجموعة (أ)  +توقيع من المجموعة (ب) -3 ,أكثر من  50مليون جنيه مصري وبدون حد أقصى عدد ()2
توقيع من المجموعة (أ)  +عدد ( )1توقيع من المجموعة (ب) مجتمعين.
 - 543ايمن محمود امين عبد ا القوصى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17959وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-05برقم ايداع  2777تم التأشير فى تاريخ  2006-03-05بــ  :من ذوى الخبرة
 - 544عصام عاشور على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17959وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-05برقم ايداع  2777تم التأشير فى تاريخ  2006-03-05بــ  :ممثل عن بنك الستثمار القومى
بدل من السيد  /نصر السيد قطب قنديل
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 - 545عمرو احمد هشام دمرداش احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17959وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-05برقم ايداع  2777تم التأشير فى تاريخ  2006-03-05بــ  :ممثل عن بنك مصر بدل من
السيد  /الشريف سراج الدين وهدان
 - 546محمد احمد محمد محمود عضو منتدب المقيد برقم قيد  17989وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-07برقم ايداع  2924تم التأشير فى تاريخ  2006-03-07بــ  :مستشار رئيس مجلس الدارة
 - 547منى خيرى فريد عبدالعليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17989وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-07برقم ايداع  2924تم التأشير فى تاريخ  2006-03-07بــ  :استقالة
 - 548احمد عبد الحميد موسى رمضان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17989وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-07برقم ايداع  2924تم التأشير فى تاريخ  2006-03-07بــ  :تحديد من لة حق التوقيع نيابة
عن الشركة امام كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وعن كافة العمال المصرفية من سحب وابداع
وفتح الحسابات بنكية وغلقها واصدار دفاتر الشبكات و التوقيع على الشيكات وحق الرهن و القتراض وغير ذلك
من العمال المصرفية الي كل من  -السيد الستاذ  /احمد عبدالحميد موسي رمضان رئيس مجلس الدارة السيد
المهندس  /احمدعلي عبد الغفار عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدارة ( مجتمعين او منفردين )
 - 549احمد على عبد الغفار عبد الرحمن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17989وتم ايداعه
بتاريخ  2006-03-07برقم ايداع  2924تم التأشير فى تاريخ  2006-03-07بــ :
 - 550حنان ابراهيم صالح محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17989وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-07برقم ايداع  2924تم التأشير فى تاريخ  2006-03-07بــ :
 - 551حسام الدين عبد الحميد محمد ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  18319وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-02برقم ايداع  4328تم التأشير فى تاريخ  2006-04-02بــ  :للشركة  -منح السيد  /حسام
الدين عبدالحميد محمد ابراهيم الصلحيات التيه  :يملك حق التوقيع عن الشركة فى التعامل باسم الشركه وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وله حق التوقيع عن الشركه فى التعامل مع الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحرة والهيئه العامه
للصادرات والواردات والسجل التجارى ومصلحة الضرائب وله الحق فى تعيين مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها باسم
الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 552الشركة القابضة للستثمار والتعمي تحميل المقيد برقم قيد  18391وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :يتم تسميته لحقا
 - 564نوف بنت علي سليمان الرومى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19025وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-31برقم ايداع  7590تم التأشير فى تاريخ  2006-05-31بــ :
 - 565ليان بنت عبدالرحمن بن سعيد السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19025وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-31برقم ايداع  7590تم التأشير فى تاريخ  2006-05-31بــ :
 - 566عمرو جمال محمد محمد البنا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19426وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-29برقم ايداع  9634تم التأشير فى تاريخ  2006-06-29بــ  :وعضو منتدب
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 - 553أمجد محمد أحمد حسنين نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  18391وتم
ايداعه بتاريخ  2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :ممثل بنك
التعمير والسكان  -تحديد إختصاصات نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تم تحديد إختصاصات نائب
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب على النحو التالى -:تمثيل الشركة أمام الغير وفى الصلح والقرار والبراء
والتوقيع عن الشركة وإعتماد التصرفات المالية والبنكية والتوقيع علي القرارات الدارية التوقيع على عقود البيع
البتدائيه والنهائية أمام الشهر العقارى والتوثيق وشراء وبيع الراضي والعقارات والوحدات السكنية والدارية
والمحلت المتعلقة بنشاط الشركة أمام الجهات المختصة وإثبات تاريخ العقود أمام الشهر العقارى والتوثيق
والتوقيع على عقود التأجير التمويلى وعقود شراء وبيع السيارات أمام الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على
العقود المتنوعه وعقود الفسخ والنهاء التوقيع على عقود التفاق والبروتوكولت وحق التوقيع عن الشركه أمام
البنوك وفتح الحسابات بأسم الشركه والتوقيع على الشيكات وحسابات الشركه أمام البنوك .التوقيع علي عقود
الرهن وفي القتراض من البنوك والتوقيع علي عقود القروض والتسهيلت الئتمانية وتجديدها والتوقيع علي
المشاركة في تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود الشركات
الضمانات التي تطلبها البنوك للمنح علي الشركة ? .
والنظام الساسي وأية مستندات أخري أو إدخال أية تعديلت عليها أمام الشهر العقاري وإتخاذ كافة الجراءات
اللزمة لنشر وقيد وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون .التعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية وشركات
الكهرباء والمياه والغاز والتركيب والنقل والتنازل والتوقيع علي عقود هذه الشركات والتعاقد معها وإلغاء التعاقد
والتنازل عن العدادات .التوقيع علي المخالصات المالية والتخالص عن السيارات ورفع الحظر الوارد علي
تراخيص السيارات والقرار بذلك أمام الشهر العقاري والمرور وجميع الجهات الحكومية  .وله الحق في توكيل
المحامين والغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 554جمال محمود احمد سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18391وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :ممثل عن الشركة القابضة
للستثمار والتعمير
 - 555رانده على المنشاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18391وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :وممثل عن بنك التعمير
والسكان
 - 556يتصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والسكان تحميل المقيد برقم قيد  18391وتم
ايداعه بتاريخ  2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :يتم تسميته
لحقا
 - 557بنك التعمير والسكان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18391وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :يتم تسميتة لحقا
 - 558راضي مصطفي محمد راضي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18391وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :ممثل عن بنك التعمير والسكان
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 - 559حسن إسماعيل حلمى غانم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18391وتم ايداعه بتاريخ
 2006-04-06برقم ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :ممثل عن الشركة القابضة
للستثمار والتعمير -تحديد إختصاصات رئيس مجلس الدارة تم تحديد إختصاصات رئيس مجلس الدارة على
تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وفى الصلح والقرار والبراء -التوقيع على عقود البيع
النحو التالى ? -:
البتدائيه والنهائية أمام الشهر العقارى والتوثيق وشراء وبيع الراضي والعقارات والوحدات السكنية والدارية
والمحلت المتعلقة بنشاط الشركة أمام الجهات المختصة وإثبات تاريخ العقود أمام الشهر العقارى والتوثيق
والتوقيع على عقود التأجير التمويلى وعقود شراء وبيع السيارات أمام الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على
العقود المتنوعه وعقود الفسخ والنهاء التوقيع على عقود التفاق والبروتوكولت وحق التوقيع عن الشركه أمام
البنوك وفتح الحسابات بأسم الشركه والتوقيع على الشيكات وحسابات الشركه أمام البنوك توقيع (أ) التوقيع علي
عقود الرهن وفي القتراض من البنوك والتوقيع علي عقود القروض والتسهيلت الئتمانية وتجديدها والتوقيع علي
الضمانات التي تطلبها البنوك للمنح علي الشركة .المشاركة في تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود الشركات
والنظام الساسي وأية مستندات أخري أو إدخال أية تعديلت عليها أمام الشهر العقاري وإتخاذ كافة الجراءات
اللزمة لنشر وقيد وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون .التعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية وشركات
الكهرباء والمياه والغاز والتركيب والنقل والتنازل والتوقيع علي عقود هذه الشركات والتعاقد معها وإلغاء التعاقد
والتنازل عن العدادات .التوقيع علي المخالصات المالية والتخالص عن السيارات ورفع الحظر الوارد علي
تراخيص السيارات والقرار بذلك أمام الشهر العقاري والمرور وجميع الجهات الحكومية  .وله الحق في توكيل
المحامين والغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 560بنك التعمير والسكان ممثل المقيد برقم قيد  18391وتم ايداعه بتاريخ  2006-04-06برقم
ايداع  4665تم التأشير فى تاريخ  2006-04-06بــ  :يتم تسميتة لحقا
 - 561ايمن محمد صبرى عبدالجيد سيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  18449وتم
ايداعه بتاريخ  2006-04-13برقم ايداع  4962تم التأشير فى تاريخ  2006-04-13بــ  :تصحيح السم
 - 562عبد الرحمن بن سعيد بن عبد ا السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19025وتم ايداعه
بتاريخ  2006-05-31برقم ايداع  7590تم التأشير فى تاريخ  2006-05-31بــ :
 - 563محمد عز الدين السيد محمد حماده عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  19025وتم
ايداعه بتاريخ  2006-05-31برقم ايداع  7590تم التأشير فى تاريخ  2006-05-31بــ :
 - 567الشريف جمال محمد محمد البنا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19426وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-29برقم ايداع  9634تم التأشير فى تاريخ  2006-06-29بــ  :الموافقة على تجديد تشكيل
مجلس الدارة لمدة مماثلة  .للسيد /الشريف جمال محمد محمد البنا – رئيس مجلـس الدارة الحق منفردا فى
التعامل باسم الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص
والتوقيع على عقود تعديل الشركة وتأسيس الشركات وكذلك تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري والهيئة العامة
للستثمار والسجل التجاري ووزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات باسم
الشركة وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف في اليداع والسحب والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
وكافة التعاملت البنكية وكذلك تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في
توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .وللسيد  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والقروض والرهون لصول الشركه وممتلكاتها العقارية من الراضى
والمنقولت وكل ذلك بأسم ولصالح الشركه  .مع البقاء على الصلحيات الممنوحه للسيد /عمرو جمال محمد
محمد البنا والمؤشر بها بالسجل التجارى
 - 568شركه مصر للستثمار السياحي ش0م0م عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19426وتم ايداعه
بتاريخ  2006-06-29برقم ايداع  9634تم التأشير فى تاريخ  2006-06-29بــ :
 - 569حنان مجدى عبدالعزيز محمود العسقلنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19426وتم ايداعه
بتاريخ  2006-06-29برقم ايداع  9634تم التأشير فى تاريخ  2006-06-29بــ :
 - 570شركه جدارة للتطوير والستثمار ش.م .م .عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19426وتم ايداعه
بتاريخ  2006-06-29برقم ايداع  9634تم التأشير فى تاريخ  2006-06-29بــ :
 - 571عبد العزيز عثمان عبد العزيز محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19490وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-05برقم ايداع  9922تم التأشير فى تاريخ  2006-07-05بــ :
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 - 572عبدالباسط حمزه الحسن محمد خير رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  19490وتم
ايداعه بتاريخ  2006-07-05برقم ايداع  9922تم التأشير فى تاريخ  2006-07-05بــ  :أول -:الموافقه
علي اعادة تشكيل مجلس الدارة وتحديد اختصاصاته وتجديد مدتة لمده ثلث سنوات ليصبح كالتي :السيد /
عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وله الصلحيات التية  :يملك حق
التوقيع علي معاملت الشركة وتعهدتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين ويخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين او مجتمعين و لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا له 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 والمصاريف 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 له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و
الراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك له حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة
ولمصلحتها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت.
 - 573زينب المين حسين المين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19490وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-05برقم ايداع  9922تم التأشير فى تاريخ  2006-07-05بــ :
 - 574ابتسام حبيب احمد جميل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19490وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-05برقم ايداع  9922تم التأشير فى تاريخ  2006-07-05بــ :
 - 575عمرو فتحى مبروك عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  19705وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-20برقم ايداع  10953تم التأشير فى تاريخ  2006-07-20بــ  - :أن يكون له سلطة إدارة
الشركة في كل ما يتعلق بالعاملين سواء كان إداريا أو ماليا كما له الحق في تمثيل الشركة أمام التأمينات
الجتماعية ومكاتب العمل و تمثيلنا أمام مصلحة الضرائب المصرية بكافة أنوعها وضرائب القيمة المضافة
ومصلحة الضرائب العقارية بلجانها الداخلية ولجان الطعن وكذلك مصلحة الجمارك المصرية وإدارات الرخص
المختلفة ويكون مسئول عن كافة أعمال الشركة وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.
 - 589محمد عبد العزيز عبد المنعم امين حرب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20955وتم ايداعه
بتاريخ  2006-10-31برقم ايداع  16504تم التأشير فى تاريخ  2006-10-31بــ  :ورئيس تنفيذي ممثل
لشركة مجموعة افرام الصناعية ش.م.ل (هولدنغ)
 - 590كامل حسن احمد ابو علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  102869وتم ايداعه بتاريخ
 1995-06-23برقم ايداع  5780تم التأشير فى تاريخ  2006-11-07بــ :
 - 601محمد احمد عمران الميلدى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14908وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-10برقم ايداع  1785تم التأشير فى تاريخ  2007-01-04بــ  :بدل من السيد  /على ميلد
الزائدى
 - 602ابو بكر رجب سليم الخلب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14908وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-10برقم ايداع  1785تم التأشير فى تاريخ  2007-01-04بــ  :بدل من السيد  /سفيان ساسى
الحاج
 - 627عز الدين محمود عز الدين الدرينى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات من تاريخ التاشير بالسجل التجارى من  2022 / 6 / 28وحتى 2025 / 6 / 27
 - 628راجيف كاشميرى لل غوغيا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :غير تنفيذي ممثل عن البنك
الهلى المتحد  -البحرين  -استقالة  -وذلك اعتبارا من  9نوفمبر 2022
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 - 576حسن السيد محمد الشناوى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  19738وتم ايداعه
بتاريخ  2006-07-24برقم ايداع  11060تم التأشير فى تاريخ  2006-07-24بــ  :انيا -:اعتماد
صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة على النحو التالى :لرئيس مجلس الدارة منفردا تمثيل الشركة أمام
القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير في ذلك والقرار و النكار والصلح والبراء في جميع القضايا امام المحاكم
بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة درجاتها وتوكيل
الغير في ذلك ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا في تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير وله
في ذلك الصدد اوسع السلطات والتعامل باسمها وابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن اغراض الشركة
وعلى الخص تعيين و عزل وكلء مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق شراء جميع المواد والمهمات والمنقولت وابرام التسهيلت
باسم الشركة والقروض غير المفتوح بها اعتمادات والمشتريات والمبادلت وله الحق في البيع للنفس أو الغير
أصول واراضي وممتلكات الشركة والمحلت التجارية والعقارات والسيارات والمقطورات المملوكة باسم الشركة
وله الحق في التوقيع علي الشيكات بحسابات الشركة لدي البنوك كما يحق له القتراض من البنوك او من أي جهه
باسم الشركة وبالنسبة للتعامل مع البنوك فقد تم تفويض سيادته في الصرف واليداع وصرف الشيكات وله الحق
في كفالة وضمان الغير لدي البنوك او اي جهه وله حق فتح فروع اخري للشركة والتوقيع عن الشركة علي كافة
عقود شراء الراضي والعقارات والمباني والسيارت والممتلكات العقارية باسم الشركة سواء العقود البتدائية أو
العقود النهائية أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بجمهورية مصر العربيه وجميع الجهات الخاصة بذلك وله
الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 577ماجد عبد الفتاح السيد محمد الشناوي عضو منتدب المقيد برقم قيد  19738وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-24برقم ايداع  11060تم التأشير فى تاريخ  2006-07-24بــ :
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 - 578على عبد العظيم السيد عبد الرحيم مدير عام المقيد برقم قيد  18921وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-24برقم ايداع  7112تم التأشير فى تاريخ  2006-08-17بــ  :سلطات إدارة الشركة يمثل
المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة على أنه فى حالة التعامل مع البنوك
والمؤسسات المالية يجب اتباع التعليمات التية .يجب أن تكون جميع المعاملت التى تبرمها الشركة مع البنوك أو
المؤسسات المالية ,بما فى ذلك المبينة أدناه ,موقعة مما ل يقل عن شخصين وهما المدير العام أو ممن يفوضه كما
هو مبين لحقا .علما بأن اشتراط التوقيع المزدوج ل ينطبق على المعاملت المشار إليها بعبارة (توقيع واحد)
والتى يمكن أن يقوم بالتوقيع عليها شخص من المجموعة المشار إليها فى الفقرة.ـ جميع المعاملت التية و التى
تبرمها الشركة يجب أن تكون موقعة توقيع مزدوج يشمل مدير الشركة ومن يفوضه من المجموعة (أ) أو توقيع
مزدوج من المجموعة (أ)إدارة الحسابات -:فتح حسابات مع البنوك والمؤسسات المالية وشركات الستثمار بأى
عملة كانت -.إدارة هذه الحسابات وكذا الحسابات القائمة .اللتزامات الناتجة عن التوقيع:إعطاء تعليمات للمؤسسات
الئتمان لصدار سندات أو أى نوع آخر من أنواع الضمان لضمان اللتزامات المترتبة على الشركة .التسهيلت
قصيرة الجل :القتراض والمصادقة على الرصدة ,والموافقة وتوقيع عقود/اتفاقيات القروض قصيرة الجل
والتسهيلت قصيرة الجل وجميع المستندات والضمانات المتعلقة بهذه القروض أو التسهيلت أو الخاصة بتجديد
هذه القروض والتسهيلت وذلك مع البنوك والمؤسسات المالية بحيث ل تتعدى مدة التسهيل أو القرض قصير
الجل عامان وعلى أل يزيد المبلغ عن خمسون مليون جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملت الجنبية .إدارة النقدية:
تأكيد والتوقيع على جميع عقود عمليات النقد الجلة ( )Forwardsوكذا التوقيع على جميع المستندات والوراق
اللزمة لتنفيذ هذه العمليات بحيث ل تتعدى مبلغ خمسون مليون جنيها مصريا أو المعادل لها بالعملت الجنبية
الخرى - .جميع المعاملت التية و التى تبرمها الشركة يجب أن تكون موقعة توقيع مزدوج من قائمة التوقيعات
المبينة لحقا  .دعم الصادرات :وضع التمويل اللزم لعمليات التصدير فى أى شكل من الشكال أو تقديم أي
التزامات لشركات التأمين والبنوك وكذا إعطائهم أي رهن أو منحة أو تفويض لعمل بوالص التأمين .ملحوظة :ل
تشمل هذه المعاملت من أى ضمانات على ممتلكات الشركة (الرهن العقارى على الصول ,رهن كل أو جزء من
الشركة ...إلخ) .سداد التزامات الشركة :إصدار شيكات ,قبول كمبيالت موردين ,إصدار سندات لمر ,إصدار
تعهدات ,إصدار أوامر الدفع والتحويلت ,وبشكل أعم تسوية أى مديونية على الشركة وفقا للسياسة الداخلية
للشركة .تلقى التسويات المالية نيابة عن الشركة - :تلقى التسويات المالية بأى شكل من الشكال ,بما فى ذلك النقد
والشيكات والكمبيالت وجميع المبالغ المستحقة للشركة وإعطاء إيصال استلم وكذا تظهير الشيكات والكمبيالت
والسندات المقدمة للتحصيل أو الخصم - .فى حالة تخلف المدين عن دفع المبالغ المستحقة للشركة ,رفع الدعاوى
بما فيها القضائية واتخاذ جميع الجراءات القانونية لسترداد المبالغ المستحقة ,مع استثناء أى إجراء قانونى يخص
الجدارة .خزائن البنوك - :استئجار وإنهاء جميع عقود إيجار خزائن البنوك - .صلحية الدخول إلى جميع أجزاء
الخزائن وإضافة أو سحب أية أشياء أو أوراق أو ضمانات  .إدارة النقدية - :تأكيد جميع عمليات شراء وبيع النقد
الجنبي اللحظية - .جميع المعاملت التية و التى تبرمها الشركة يجب أن تكون موقعة من مدير الشركة او توقيع
منفرد من المجموعة (أ) ـ التوقيع على جميع القسائم واليصالت  .وافقت الجمعية على ( قائمة التوقيعات )
المقدمة من السيد مدير عام الشركة والذى يمثل التوقيعات المعتمدة لتمثيل الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية
ووافقت عليه بهذا المضمون .قائمة التوقيعات المعتمدة وهى كالتالى :ـ أ ـ التوقيعات المعتمدة :توقيعات المجموعة
أ ـ التوقيعات المعتمدة :توقيعات المجموعة (أ)  :هشام محمد السعيد اسماعيل الجارحى رئيس القطاع الطبى ـ
على عبد العظيم السيد عبد الرحيم مدير عام الشركة ـ توقيعات المجموعة (ب)  :لم يدرج بها أحد للتوقيع (ج) :
لم يدرج به أحد للتوقيع  .كما وافقت على إعطاء الحق للمدير العام للشركة فى تفويض من يراه من السادة موظفي
مجموعة شركات ايرليكيد العاملة بمصر لتمثيل الشركة أمام البنوك والمؤسسات المالية ,كتوقيعات معتمدة.او
تعديل قائمة التوقيعات سالفة الذكر أمام البنوك والمؤسسات المالية بموجب قرار إداري  .حدود التوقيعات:
الشروط العام  :حدود التوقيع على أية مدفوعات بحد أقصى عشرة آلف جنيها مصريا أو المعادل لها بالعملت
الجنبية أى توقيعين مجتمعين من المجموعة (أ) أو المجموعة (ب) أو:أى توقيع من المجموعة (أ) مع أى توقيع
من المجموعة (ب) أو:أى توقيع من المجموعة (ج) مع أى توقيع من المجموعة (أ) أو المجموعة (ب) حدود
التوقيع على أية مدفوعات بحد أقصى خمسون ألف جنيها مصريا أو المعادل لها بالعملت الجنبية أى توقيعين
مجتمعين من المجموعة (أ) أو المجموعة (ب) أو:أى توقيع من المجموعة (أ) مع أى توقيع من المجموعة (ب)
حدود التوقيع على أية مدفوعات بحد أقصى مائة ألف جنيها مصريا أو المعادل لها بالعملت الجنبية أى توقيعين
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مجتمعين من المجموعة (أ) أو:أى توقيع من المجموعة (أ) مع أى توقيع من المجموعة (ب)  .حدود التوقيع على
أية مدفوعات تزيد عن مائة ألف جنيها مصريا أو المعادل لها بالعملت الجنبية أى توقيعين مجتمعين من
المجموعة (أ)  .على أنه فى الحالت التية يحق للمدير تفويض من يراه من السادة موظفي مجموعة شركات
ايرليكيد العاملة بمصر مباشرة دون التقيد بالشروط العامة بالتوقيع والتى تم ذكرها سابقا  -1 .المدفوعات لى من
الشركات التابعة لمجموعة ايرليكيد العاملة بمصر او الحسابات المختلفة لنفس الشركات و هى ( ايرليكيد مصر
ش.م.م  ,ايرليكيد السكندرية للغازات الطبية والصناعية ش.م.م  ,ايرليكيد السخنة للغازات الصناعية ش.م.م ,
ايرليكيد دمياط للغازات الصناعية ش.م.م  ,ايرليكيد مصر للمشروعات الهندسية ش.م.م  ,ايرليكيد للتجارة ش.ذ.م.
م  ,فيتال اير مصر ش.ذ.م.م  ,بيور هيليوم ايجيبت ليمتد ش.ذ.م.م )  -2تأكيد عمليات شراء وبيع النقد الجنبي
اللحظية  -3التوقيع على جميع المستندات المتعلقة بمصلحة الجمارك ,وتشمل نموذج "الستخدام الخاص" ونموذج
" "4والقرارات ...إلخ ,وكذا جميع المستندات المتعلقة بعمليات النقل والتخليص وتشمل تفويضات لشركات النقل
أو التخليص والمراسلت الموجهة إلى إدارات المرور والجمارك ...الخ
 - 579شريف اسماعيل احمد اسماعيل فهمى مدير عام المقيد برقم قيد  18921وتم ايداعه بتاريخ
 2006-05-24برقم ايداع  7112تم التأشير فى تاريخ  2006-08-17بــ  :خروج للوفاه
 - 580احمد حسين حسن احمد مدير المقيد برقم قيد  20488وتم ايداعه بتاريخ  2006-09-13برقم
ايداع  14404تم التأشير فى تاريخ  2006-09-13بــ :
 - 581باسم اشرف مرسى فؤاد مدير المقيد برقم قيد  20488وتم ايداعه بتاريخ  2006-09-13برقم
ايداع  14404تم التأشير فى تاريخ  2006-09-13بــ :
 - 582برتون ستانيسلوس رودريك مدير المقيد برقم قيد  20488وتم ايداعه بتاريخ 2006-09-13
برقم ايداع  14404تم التأشير فى تاريخ  2006-09-13بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -
تعديل سلطات وصلحيات التوقيع على النحو التالى  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ويكون لي
اثنين من المديرين مجتمعين في هذا الصدد ذلك أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -يكون لي اثنين من المديرين الحق في
التوقيع مجتمعين عن الشركة في فتح الحسابات البنكية والعتمادات المالية والسحب واليداع والتوقيع علي
الشيكات البنكية والكمبيالت وتظهيرها وكافة التعاملت البنكية التي تدخل في غرض الشركة وتمثيل الشركة أمام
القضاء والغير  -يكون لي اثنين من المديرين حق التوقيع مجتمعين علي كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن
غرض الشركة أو باسم الشركة وعلي كافة المعاملت الدارية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية  -يكون لي اثنين من المديرين مجتمعين الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق -
وتفويض السيدة /سمر مصطفي محمد السعيد الشريف (من غير المديرين) بطاقة رقم قومي
 27404010106066في القيام بأعمال الستيراد بالشركة وتفويضها في حضور الدورة التدريبية الخاصة بذلك
 - 629ايمن سمير محمود الجمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :غير تنفيذي  -ممثل عن البنك
الهلى المتحد  -البحرين
 - 630محمد فؤاد محمد ثنيان الغانم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن البنك
الهلى المتحد  -البحرين
 - 631هشام احمد حسن يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن البنك
الهلى المتحد  -البحرين
 - 632هالة حاتم صادق على صادق الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :وعضو مجلس الدارة  -ممثل
عن البنك الهلى المتحد  -البحرين
 - 633شريف هشام محمد الخولى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :غير تنفيذى  -مستقل
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 - 634محمد عاصم احمد عبد الخالق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :تنفيذى  -ممثل عن البنك
الهلى المتحد  -البحرين
 - 635سميح رجب سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  191050وتم ايداعه بتاريخ
 1978-08-24برقم ايداع  12615تم التأشير فى تاريخ  2007-03-01بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن البنك
الهلى المتحد  -البحرين  -بدل من السيد  /كيث هنرى جيل
 - 636فرج محمد عبد الحميد شريف مدير المقيد برقم قيد  23057وتم ايداعه بتاريخ 2007-03-05
برقم ايداع  3995تم التأشير فى تاريخ  2007-03-05بــ  :استقاله
 - 637محمد فرج محمد عبد الحميد مدير المقيد برقم قيد  23057وتم ايداعه بتاريخ 2007-03-05
برقم ايداع  3995تم التأشير فى تاريخ  2007-03-05بــ  :استقاله
 - 583احمد بن على بن عبدا الدخيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  20544وتم
ايداعه بتاريخ  2006-09-18برقم ايداع  14677تم التأشير فى تاريخ  2006-09-18بــ  :ممثل عن
شركة سليمان عبدالعزيز الراجحى الدولية  -إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلثة سنوات من
ثلثة أعضاء " -يملك حق التوقيع عن الشركة كل من السيد /أحمد علي عبد ا الدخيل  -رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب – منفردا – أو لعضوين مجلس الدارة  -مجتمعين  -وذلك أمام البنوك في فتح الحسابات بجميع
أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع
أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها
الشركة ,والتعامل والتوقيع علي العقود المبرمة بين الشركة ووزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية والشخاص والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع أمام كافة المصالح الحكومية
والغير حكومية والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج
وتوثيق وتسجيل الدفاتر القانونية والتجارية وحق التعامل والتوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة
للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات
والواردات ومكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب القوي العاملة ووزارة المالية ومأموريات الضرائب المختلفة
ولجان الطعن والتصالح وجميع شركات التأمين العامة والخاصة ,وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقـاري
والتوثيق بما في التوقيع على كافة التعهدات والقرارات والمستندات وتسليم كافة المستندات ,وحق بيع وشراء
الجهزة والمعدات والسيارات بجميع أنواعها وإنهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وشراء وبيع الصول
لكل أو جزء من أصول الشركة ,ولهم في ذلك توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر"
 - 584ابراهيم بن محمد بن عبدا ابو عباة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20544وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-18برقم ايداع  14677تم التأشير فى تاريخ  2006-09-18بــ  :ممثل عن شركة سليمان
عبدالعزيز الراجحى الدولية
 - 585صالح بن شباب بن عتيق السلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20544وتم ايداعه بتاريخ
 2006-09-18برقم ايداع  14677تم التأشير فى تاريخ  2006-09-18بــ  :ممثل عن شركة سليمان
عبدالعزيز الراجحى الدولية
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 - 586مصطفى خليل الفاروق مصطفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  20681وتم
ايداعه بتاريخ  2006-10-01برقم ايداع  15268تم التأشير فى تاريخ  2006-10-01بــ  :الموافقه علي
تحديد صلحيات توقيع عن الشركه ويمثل كل من ( مصطفي خليل الفاروق  -رئيس مجلس الداره وعضو منتدب
) هانيا مصطفي خليل  -نائب رئيس مجلس ادارته وعضو منتدب رئيس مجلس الداره وعضو المنتدب
ونائب رئيس مجلس الداره وعضو منتدب الشركه في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا
الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها ولها صلحيات حق القتراض من البنوك والتوقيع علي
عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانيه بكافه انواعها لصالح البنوك بما في ذلك عقود التعديلت المرتبطه
بها والمستندات الخري وفتح الحسابات المصرفية بكافه انواعها واجراء كافه الرهون الرسميه والغير رسميه
وخلفه واصدار التوكيلت الموثقه يتبرعون الرسميه ( عقاري او محل تجاري ) وايه رهون اخري والتوقيع علي
كافه المستندات والوراق المتعلقه فيما ذكر عاليه بما في ذلك التوقيع امام الجبهات الحكوميه والغير حكوميه
والشهر العقاري والتوقيع علي العقود والكفالت التضامنية لصالح الغير او الشركات الخري ولهما حق التمثيل
امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وعلي الخص الشهر العقاري والهيئه العامه للستثمار وهيئة
المجتمعات العمرانية والحياء والتحاد العام للنشيد والبناء وهيئة تنميه الصناعات والمحليات والوزارات وهيئة
العامه للتامينات الجتماعيه وهيئة سوق المال والهيئه العامه للوقايع الماليه والسجل التجاري والمحاكم المصريه
والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب وجميع مصالح والهيات التابعه لها والتعامل مع ادارات المرور واستخراج
التراخيص وتجديدها وحق التوقيع علي العقود الشراء والبيع ولهما حق التوقيع والتفاوض علي اي عقد باي صفقه
او مستند يتعلق باي حق بدون حد اقصي ولهما حق التوقيع علي كافه العقود المبرمه مع الشخاص والشركات
والهيات والوزارات ولهما حق التوقيع علي كافه العقود الشراء والبيع البتدائيه والنهائية ولهما حق التوقيع علي
كافه عقود التاسيس والتعديل والتخارج والندماج و لهما حق التنازل والتصالح في جميع الدعاوي القضايئه امام
جميع المحاكم بكافه درجاتها والقرار بتصالح والتنازل امام جميع مصالح الشهر العقاري في جميع الدعاوي
القضائيه المنظوره امام جميع المحاكم داخل جمهوريه مصر العربيه ولهما الحق في التنازل عن جميع الحكام
الصادره من جميع المحاكم بكافه درجاتها ولها الحق في التنازل عن الحقوق التي تحميها هذه الدعاوي ولهما الحق
في توكيل او تفويض الغير عن بعض او كل ما سبق
 - 587هانيا مصطفى خليل الفاروق مصطفى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد
 20681وتم ايداعه بتاريخ  2006-10-01برقم ايداع  15268تم التأشير فى تاريخ  2006-10-01بــ :

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

Page 861 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 588فيصل جورج افرام رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20955وتم ايداعه بتاريخ
 2006-10-31برقم ايداع  16504تم التأشير فى تاريخ  2006-10-31بــ  :تعديل صلحيات التوقيع امام
البنوك والغير والجهات الحكومية والغير حكومية لتصبح علي النحو التالي :يمثل رئيس مجلس الدارة السيد/
فيصل جورج افرام الشركة منفردا وله كافة السلطات والصلحيات اللزمة لدارة الشركة ومن بينها على سبيل
المثال ل الحصر - :الحق في التوقيع على كافة العقود والتصرفات المتعلقة بالعمال اليومية للشركة سواء كانت
تجارية او صناعية او مالية او إدارية او مصرفية كما يحق له تعيين وعزل العاملين والتوقيع على عقود شراء
وبيع وايجار السيارات والمواد والمنتجات على اختلف أنواعها وفقا للنظام الساسي وخلفه -,الحق في التوقيع
على عقود المقاولت والنشاءات وعقود الكفالة وإجراء جميع التصرفات وإجراء كافة المعاملت اللكترونية على
أنواعها وتمويل وتحويل رصيدها الى حسابات أخرى وكذلك التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية (الدولية
والمحلية) وصناديق وشركات ومؤسسات التمويل على اختلف أنواعها لغرض فتح واغلق الحسابات وتحويل
رصيدها الى حسابات خاصة بالشركة او الشركات الشقيقة وتحديد صلحيات التوقيع على هذه الحسابات- .تمثيل
الشركة والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية والدارية في جمهورية مصر العربية- .تعيين مستشار ضرائب
للشركة وكذلك توكيل وعزل المحامين والمستشارون القانونيون وتخويلهم سلطة الحضور نيابة عن الشركة في
جميع القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة- .الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر -1 .يكون لرئيس
مجلس الدارة السيد /فيصل جورج افرام مجتمعا مع أي عضو من أعضاء مجلس الدارة ,كما يكون لي ثلثة
أعضاء مجتمعين من أعضاء مجلس الدارة الصلحيات التالية :الحق في الموافقة على سياسة تفويض الصلحيات
FINANCIAL
الدارية والمالية للشركة لكي تنطبق على جميع امورها المالية والدارية
 - )COMMITMENT AUTHORITIES )FCAتوقيع عقود بيع وشراء الراضي وجميع الصول
والمعدات واللت وعقود المباني - .التوقيع على كافة معاملت الرهن والتأمين وغيرها من التصرفات على
عقارات الشركة وأسهمها وأملكها المنقولة وغير المنقولة - .الحق في تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة
والتوقيع على كافة المستندات والوثائق اللزمة - .الحق في كفالة الغير والشركات الشقيقة والتوقيع على كافة
العقود المتعلقة بذلك - .الحق في التوقيع علي عقود القتراض والستدانة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية
والقليمية والمحلية والمصارف الوطنية والجنبية لجال طويلة وقصيرة المد وفتح الحسابات وإغلقها  -2يكون
للسادة أعضاء مجلس الدارة السيد /روجيه يوسف طانيوس والسيد /زياد جان خديج صلحية التوقيع منفردين
على عقود الرهن وتعديلتها دون الرجوع للمجلس .وتمت الموافقة بالجماع على ان يكون تمثيل الشركة امام
القضاء للرئيس التنفيذي بالشركة السيد /محمد عبد العزيز عبد المنعم امين حرب ,وكذلك امام جميع المحاكم
بمختلف درجاتها وفي جميع القضايا التي ترفع من الشركة علي الغير أو التي قد يرفعها الغير ايا كان افراد او
شركات او جهات رسمية حكومية او غير حكومية كما يكون مسؤول عن المواصفات القياسية للمنتجات التي
تتعامل عليها الشركة والعلمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية لهذه المنتجات وغيرها ويمثل الشركة في جميع
النزاعات التي تنشأ مع الدوائر الحكومية المختصة بما فيها مصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبيعات
ووزارة القوي العاملة بجميع اداراتها ومكاتبها والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومصلحة الجمارك وأقسام
الشرطة ومكاتب تصاريح العمل والنقابات العمالية والمهنية وإدارات المرور ووزارة الداخلية بجميع أقسامها
وجهاز مدينة السادات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التخطيط
والتنمية القتصادية ووزارة البترول ووزارة البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات  ...إلخ وله تمثيل الشركة والتوقيع على المحاضر الرسمية والبلغات والمستندات والوراق
الخاصة في هذا الشأن وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية وله الحق في توكيل المحامين
وعزلهم في كل أو بعض ماذكر اعله ,وله التعامل مع كافة جهات التفتيش والضبط والحجز وليس له صلحيات
مالية أو بنكية تشلزم الشركة بأي حال من الحوال .وله حق التوقيع عن الشركة فيما يخص برنامج دعم التصدير او
الصناعة المصرية على العموم خاصة طلبات مساندة برنامج الكيماويات وكذلك التوقيع امام هيئة تنمية الصادرات
المصرية مع حق توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم أعله .مع البقاء على كافة الصلحيات الممنوحة للسيد/
فادي جرجس نعمان (المدير العام) كما هى -مد مده المجلس ثلث سنوات تنتهي في 2024 /12 / 31

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

Page 862 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 591عاطف كمال أحمد شلبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  102869وتم ايداعه بتاريخ
 1995-06-23برقم ايداع  5780تم التأشير فى تاريخ  2006-11-07بــ  :تفويض الستاذ  /عاطف كمال
أحمد شلبى رئيس مجلس الدارة فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية السياحية والبورصة المصرية بجميع فروعها وإستصدار وتجديد البطاقات
الضريبية والتعامل امام مصلحة الجمارك المصرية وتجديد رخص السيارات وإدارة العلمات التجارية والتوقيع
على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق و وزارة السياحة وإستصدار الموافقات المنية وأمام
محافظة جنوب سيناء كما له حق توكيل السادة المحامين وله حق تفويض أوتوكيل الغـيـر فى كل أوبعض ما ذكر
وللسيد  /كامل حسن أحمد أبوعلى عضو مجلس الدارة منفردا فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار و
المناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية السياحية والبورصة المصرية بجميع فروعها
وإستصدار وتجديد البطاقات الضريبية وأمام مصلحة الجمارك المصرية والتوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة
الشهر العقارى والتوثيق و وزارة السياحة وإستصدار الموافقات المنية وأمام محافظة جنوب سيناء كما له حق
توكيل السادة المحامين وله حق تفويض أو توكيل الغـيـر فى كل أو بعض ما ذكر كما له الحق منفردا فى التوقيع
على كافة العقود المتعلقة بأعمال الدارة و فتح الحسابات لدى المصارف والبنوك والسحب واليداع منها دون
حدود مالية قصوى والحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض من البنوك والتوقيع على عقود القرض والرهن
التجارى والعقارى لصالح البنوك وفــى الــتـوقــيـع عـلـى أيه عقود تتعلق بالتصرف فى إصول الشركة بما يشمل
عقود البيع أو الشراء أو القرض أو الرهن للنفس أوللغير أواليجار أوالندماج أوالتصفية لكافة أصول وممتلكات
الشركة والتوقيع على عقود الفسخ و تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر كما أن يكون للشركة الحق فى
كفالة الغير مع تفويض الستاذ  /كامل حسن أحمد أبوعلى عضو مجلس الدارة منفردا فى التوقيع على عقود
الكفالة وأى مستند متعلق بالشركة  ,كما تمت الموافقة بالجماع على أن يكون المديرالعام المثبت على رخصة
السياحة مسئول مسئولية كاملة عن الفندق وعن كافة أعمال التشغيل والدارة اليومية وتنظيم سير العمل اليومى
المتعلق بتشغيل مشروع الشركة والشراف عليه وفقا للقوانين المطبقة و ذلك أمام كافة الجهات الحكومية و الغير
حـكـومـيـة و على سبيل المثال وزارة الـسـيـاحـة وهـيـئـة الـتـنـمـيـة الـسـيـاحـيـة وهـيـئـة الـتـأمـيـنات الجتماعية
ومكتب الصحة ومكتب العمل وجهاز شئون البيئة وحماية الشواطئ ومـحــافــظــة جنوب سيناء وشركة الكهرباء
وشـــــركة المياة والـدفـاع المدنى والحريق والتوقيع على عقود العمل وأن يكون المدير المالى للفندق مسئول
مسئولية كاملة عن كافة التصرفات والمعاملت المالية الخاصة بالفندق وتحت مسئوليتة و أمام مصلحة الضرائب
بكافة أنواعها وأن يكون مدير شئون العاملين مسئول مسئولية كاملة عن العمالة وعقود العمل المحررة بمعرفتة
وذلك أمام كافة الجهات الرسمية والغير رسمية وعلى سبيل المثال أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية
ومكاتب الصحة و المحاكم و خلفة وأن يكون مدير الدارة الهندسية مسئول مسئولية كاملة عن كافة العمال
المتعلقة بالصيانة و المبانى واللت و المعدات والتجديدات و البناء و النشاءات وكافة العمال التى تندرج تحت
الدارة الهندسية بالفندق
 - 592فايزة محمد نحالى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  102869وتم ايداعه بتاريخ
 1995-06-23برقم ايداع  5780تم التأشير فى تاريخ  2006-11-07بــ :
 - 593محمد نجيب ابراهيم عفيفى الملح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21480وتم ايداعه بتاريخ
 2006-12-03برقم ايداع  18621تم التأشير فى تاريخ  2006-12-03بــ  :استقاله
 - 645عماد نبيل فؤاد كامل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8221وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-04برقم ايداع  1350تم التأشير فى تاريخ  2007-04-10بــ  :ممثل للبنك التجارى الدولى
مصر  -استقالة
 - 646سعيد محمد عبد الجليل محمد العتيق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8221وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-04برقم ايداع  1350تم التأشير فى تاريخ  2007-04-10بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لثلث
سنوات
 - 647خالد فتحى احمد بيومى النجار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-01برقم ايداع  72تم التأشير فى تاريخ  2007-05-03بــ  :ممثل لسهم شركة اخبار اليوم
للستثمار .
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 - 648احمد محمود هاشم خليفة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-01برقم ايداع  72تم التأشير فى تاريخ  2007-05-03بــ  :ممثل لسهم شركة اخبار اليوم
للستثمار .
 - 649جمال محمود الشناوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56وتم ايداعه بتاريخ 1994-10-01
برقم ايداع  72تم التأشير فى تاريخ  2007-05-03بــ  :ممثل لسهم شركة اخبار اليوم للستثمار .
 - 650حسن محمد ابو العل محمد عيسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-01برقم ايداع  72تم التأشير فى تاريخ  2007-05-03بــ  :ممثل لسهم شركة اخبار اليوم
للستثمار .
 - 651خالد طه ميرى عبد الرحمن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  56وتم ايداعه بتاريخ
 1994-10-01برقم ايداع  72تم التأشير فى تاريخ  2007-05-03بــ  :ممثل لسهم شركة اخبار اليوم
للستثمار
 - 656سعيد اسحاق محروس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  24301وتم ايداعه
بتاريخ  2007-05-06برقم ايداع  8212تم التأشير فى تاريخ  2007-05-06بــ  :تجديد تعيين مجلس
الدارة بنفس التشكيل وبنفس الختصاصات لمدة اخرى ثلث سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد هذة الجمعية
 - 594ابراهيم محمد محمد حسنين كرم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21480وتم ايداعه بتاريخ
 2006-12-03برقم ايداع  18621تم التأشير فى تاريخ  2006-12-03بــ  :غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون
لدارة صناديق الستثمار -الموافقة على أن تصبح سلطات التوقيع عن الشركة لي اثنين من السادة التالي أسمائهم
مجتمعين  1 :الستاذ  /ابراهيم محمد محمد حسنين کرم  -رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون
لدارة صناديق الستثمار ش.م.م 2 .الستاذ  /محمد أحمد محمد السيد الخضر  -عضو منتدب تنفيذي ممثل
لشركة بلتون سيكورتيز هولدنج ش.م.م  .3الستاذ  /محمود محمد جمال الدين احمد  -عضو مجلس الدارة غير
تنفيذي ممثل لشركة بلتون المالية القابضة تصبح سلطات التوقيع عن الشركة لي اثنين من السادة المذكورة
أسمائهم مجتمعين أمام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية
والبنوك وكذلك له  /لهم كافة الختصاصات في سبيل التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملت البنكية
والمصرفية وغيرها من المعاملت والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير و الحصول على القروض
والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة
ولهما حق شراء وبيع كافة انواع السيارات والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون طرفا فيها وتمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري وله  /لهم الحق في تعيين
المديرين ووكله مفوضين وان يخول  /يخولوا هؤلء المديرين أو الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة
مجتمعين  -لرئيس مجلس الدارة فقط حق تمثي ل الشركة أمام القضاة .
 - 595محمد احمد محمد السيد الخضر عضو منتدب المقيد برقم قيد  21480وتم ايداعه بتاريخ
 2006-12-03برقم ايداع  18621تم التأشير فى تاريخ  2006-12-03بــ  :تنفيذي ممثل لشركة بلتون
سيكورتيز هولدنج ش.م.م
 - 596محمود محمد جمال الدين احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  21480وتم ايداعه بتاريخ
 2006-12-03برقم ايداع  18621تم التأشير فى تاريخ  2006-12-03بــ  :غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون
المالية القابضة بدل من السيد /محمد نجيب ابراهيم عفيفي الملح
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 - 597تامر عبد العليم محمد اسماعيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  21715وتم
ايداعه بتاريخ  2006-12-18برقم ايداع  20218تم التأشير فى تاريخ  2006-12-18بــ  :أول :تفويض
أى من السادة :السيد الفريق /تامر عبد العليم محمد إسماعيل – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ,والسيد
الستاذ /عصام عبد الفتاح محمد – مسـاعـد العضـو المنتدب للشـئون الماليـة ,والسيد المهندس /أحمد محمد فتحى
أبو الوفا – مدير الدارة البحرية والفنية ,فى التوقيع المزدوج مجتمعين غير منفردين عن الشركة المصرية
لناقلت البترول على كافة معاملت الشركة المصرية لناقلت البترول وتعهداتها وعلى كافة تعاقدات الشركة
المختلفة وعقود القروض والتسهيلت الئتمانية الممنوحة للشركة من البنوك وطلب استصدار خطابات الضمان
المصرفية والعتمادات المستندية والتوقيع على عقود الرهن والتوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة
أنواعها أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بذلك سواء فى جمهورية
مصر العربية أو البلد الخرى بما فى ذلك رهن السفن والناقلت المملوكة للشركة وكل الجراءات المطلوبة
لتمام عمليات الرهن وتوكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر أعله وذلك لنفسه أو للغير .ثانيا :تفـــويض السـادة
التية أسمـاؤهـم بعــد بالمجمــوعتين التاليتين فى التـوقيــع المـزدوج – مجتمعين غير منفردين – على كافة
معاملت الشركة المصرية لناقلت البترول لدى جميع البنوك التى تتعامل معها الشركة ,على أن يكون أحدهما من
محمد إسماعيل رئيس مجلس الدارة
السيد الفريق /تامر عبد العليم
المجموعة الثانية :المجموعة الولى- :
والعضو المنتدب -السيد الستاذ /عصام عبد الفتاح محمد مساعد العضو المنتدب للشئون المالية  -السيد المهندس/
مدير الدارة البحرية والفنية  -السيد الستاذ /محمد عبد القادر محمد المستشار
أحمد محمد فتحى أبو الوفا
الدارى للشركة المجموعة الثانية - :السيد الستاذ /محمد عبد العظيم عوض نائب مدير الدارة المالية  -السيد
محاسب وذلك فى
الستاذ /أحمد رشدى عبد الغفار محاسب أول  -السيد الستاذ /محمد عادل محمد سعيد
التوقيع على كافة معاملت الشركة لدى جميع البنوك التى تتعامل معها الشركة وإصدار التعليمات البنكية الخاصة
بهذا الشأن من فتح وإقفال الحسابات أى كان نوعها والتوقيع على الشيكات والحسابات الدائنة والمدينة والمصادقة
على الرصدة الدائنة والمدينة وسحب وإيداع المبالغ المالية وطلب استصدار خطابات الضمان المصرفية
والعتمادات المستندية وغير ذلك من المعاملت البنكية.
 - 598هشام محمود المرغنى ابو حلله عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14908وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-10برقم ايداع  1785تم التأشير فى تاريخ  2007-01-04بــ  :بدل من السيد  /فتحى رمضان
قنود
 - 599عيسى مصطفى عيسى اطلوبه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14908وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-10برقم ايداع  1785تم التأشير فى تاريخ  2007-01-04بــ  :بدل من السيد  /الطاهر محمد
عبد ا هويسة
 - 600محمد عبدالمجيد محمد حمزة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14908وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-10برقم ايداع  1785تم التأشير فى تاريخ  2007-01-04بــ  :بدل من السيد  /سعيد احمد
البارونى
 - 603احمد محمد مجدى محمود القوصى مدير عام المقيد برقم قيد  357038وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-09برقم ايداع  20225تم التأشير فى تاريخ  2007-01-29بــ  :منحه صلحيات التوقيع عن
الشركة لتصبح علي النحو التالي  -يحق للسيد  /أحمد محمد مجدي محمود القوصي – منفردا التعامل مع البنوك
والمصارف من السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات البنكية واصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وبيع وقبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وحق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجاري والغرفة التجارية
ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة
الشهر العقاري والتوثيق  -تبقي باقي حقوق التوقيع الخري كما هي دون تعديل
 - 604احمد محمود عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :ممثل عن الهيئة القومية للبريد -
استقالة
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 - 605حاتم ابراهيم الصولى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :ممثل عن الهيئة القومية للبريد
 - 606مريم وحيد الدين علي فريد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :ممثل عن الهيئة القومية للبريد
 - 607اسلم احمد عبدالغنى مرسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :ممثل عن الهيئة القومية للبريد
 - 608احمد عادل ابراهيم منصور الصفتي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :ممثل عن الهيئة القومية للبريد
 - 609عبده سيد علي حسن علوان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :ممثل عن الهيئة القومية للبريد -
اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة اعتبارا من 2021 / 3 / 9
 - 610سامح محمود محمد أبو السعود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :المنتدب  -ممثل عن الهيئة
القومية للبريد
 - 611محمد عبدة حسنى مجاهد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22536وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-07برقم ايداع  2138تم التأشير فى تاريخ  2007-02-07بــ  :ممثل عن الهيئة القومية للبريد
 - 612معز شبير ميمون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22609وتم ايداعه بتاريخ 2007-02-12
برقم ايداع  2408تم التأشير فى تاريخ  2007-02-12بــ :
 - 613حذيفة تيزون عطار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22609وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-12برقم ايداع  2408تم التأشير فى تاريخ  2007-02-12بــ :
 - 614شبير شيخ على حسين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  22609وتم ايداعه
بتاريخ  2007-02-12برقم ايداع  2408تم التأشير فى تاريخ  2007-02-12بــ  :استقالة
 - 615محمد عبد العليم عبد الباري تمام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22703وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-18برقم ايداع  2762تم التأشير فى تاريخ  2007-02-18بــ :
 - 616احمد محمود حسن سليمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22703وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-18برقم ايداع  2762تم التأشير فى تاريخ  2007-02-18بــ  :تجديد مده مجلس ادارة الشركه -
وافقت الجمعية باجماع اصوات الساده المساهمين والحاضرين والممثلين في الجتماع علي أن يكون لرئيس مجلس
الدارة منفردا السيد/احمد محمود حسن سليمان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله
حق القتراض والرهن والبيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات للنفس او للغير
وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حق التوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والتخارج وله
الحق منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والفراج عن رأس المال والتوقيع علي
الشيكات وفتح الحسابات وغلقها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وله حق تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 617ام كلثوم عبد الرحمن حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22703وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-18برقم ايداع  2762تم التأشير فى تاريخ  2007-02-18بــ :
 - 618طارق امين ملش رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  22761وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-20برقم ايداع  3000تم التأشير فى تاريخ  2007-02-20بــ :
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 - 619طارق امين ملش محمد كامل امين ملش رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 22761
وتم ايداعه بتاريخ  2007-02-20برقم ايداع  3000تم التأشير فى تاريخ  2007-02-20بــ  :الموافقة
على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس الصفات مع الحتفاظ بالصلحيات
والسلطات المخولة لمجلس الدارة وبالخص كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة لكل من الدكتور  /طارق أمين
ملش – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والدكتور  /اشرف عمر عبد الرحمن متولي عمر – عضو مجلس
الدارة – المذكورة بالسجل كما هى دون تعديل سوى ماذكر
 - 620محمود سعيد حنفى الدرينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ  :استقالة
 - 621طارق احمد فؤاد الجمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ  :استقالة
 - 622هشام محمد على فهمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ  :استقالة
 - 623نيفين هشام محمد علي فهمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ :
 - 624شرين هشام محمد علي فهمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ :
 - 625سارة محمود سعيد حنفى الدرينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ :
 - 626حبيبة محمود سعيد حنفى الدرينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22816وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-22برقم ايداع  3178تم التأشير فى تاريخ  2007-02-22بــ :
 - 638عمر فرج محمد عبدالحميد مدير المقيد برقم قيد  23057وتم ايداعه بتاريخ 2007-03-05
برقم ايداع  3995تم التأشير فى تاريخ  2007-03-05بــ  :للمدير الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
وإستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة
وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة
ووكلئها وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهم
حق التوقيع أمام إدارات المرور ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع على
عقود القتراض وعقود الرهن بكافة أنواعها وكذلك له الحق فى توكيل البنوك أو الغير فى كل أو بعض ما ذكر
وللشركة حق كفالة الغير.
 - 639جمال الدين نصر الدين الليثى محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23188وتم
ايداعه بتاريخ  2007-03-12برقم ايداع  4399تم التأشير فى تاريخ  2007-03-12بــ  :تجديد مده
مجلس الداره الحالي لدورة جديده بذات الصلحيات السابقه المقررة لرئيس و اعضاء مجلس
 - 640عمر مكرم كامل عثمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  295637وتم ايداعه
بتاريخ  1996-05-23برقم ايداع  7605تم التأشير فى تاريخ  2007-03-25بــ  :مد مده السادة اعضاء
مجلس ادارة الشركه لمده جديده اخري مدتها ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير في السجل التجاري للشركه بنفس
التشكيل و الختصاصات السابقه
 - 641ايمن احمد حسن ابوعلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23771وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-05برقم ايداع  6350تم التأشير فى تاريخ  2007-04-05بــ  :ممثل عن بيك الباتروس القابضة
للستثمارات المالية
 - 642فايزة محمد نحالى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23771وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-05برقم ايداع  6350تم التأشير فى تاريخ  2007-04-05بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
السويسرية للسياحة ( ش م م
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 - 643كامل حسن احمد ابو علي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23771وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-05برقم ايداع  6350تم التأشير فى تاريخ  2007-04-05بــ  :تعيين مجلس اداره جديد وتحديد
سلطات التوقيع  -للسيد  /كامل حسن أحمد أبوعلى رئيس مجلس الدارة منفردا التوقيع على كافة العقود المتعلقة
بأعمال الدارة و فتح الحسابات لدى المصارف والبنوك والسحب واليداع منها والتوقيع على الشيكات دون حدود
مالية قصوى والحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض من البنوك والتوقيع على عقود القرض والرهن
التجارى والعقارى لصالح البنوك والبيع للنفس وللغيروالتعامل أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة
العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية السياحية والبورصة المصرية والشهر العقارى كما له الحق فى القرار
بكافة أنواعة والبراء والتصالح والترك والتنازل وتوكيل السادة المحامين وفــى الــتـوقــيـع عـلـى أيه عقود تتعلق
بالتصرف فى إصول الشركة بما يشمل عقود البيع أوالشراء أوالقرض أوالرهن أواليجار أوالندماج أوالتصفية
لكافة أصول وممتلكات الشركة للنفس وللغير كما له حق البيع للنفس أوللغير وتفويض أو توكيل الغير فى كل أو
بعض ماذكر كما أن يكون للشركة الحق فى كفالة الغير مع تفويض الستاذ  /كامل حسن أحمد أبوعلى بصفتة
رئيس مجلس الدارة فى التوقيع على عقود الكفالة وأى مستند متعلق بالشركة  ,كما تمت الموافقة بالجماع على
أن يكون المديرالعام المثبت على رخصة السياحة مسئول مسئولية كاملة عن الفندق وعن كافة أعمال التشغيل
والدارة اليومية وتنظيم سير العمل اليومى المتعلق بتشغيل مشروع الشركة والشراف عليه وفقا للقوانين المطبقة
و ذلك أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حـكـومـيـة و على سبيل المثال وزارة الـسـيـاحـة وهـيـئـة الـتـنـمـيـة
الـسـيـاحـيـة وهـيـئـة الـتـأمـيـنات الجتماعية ومكتب الصحة ومكتب العمل وجهاز شئون البيئة وحماية الشواطئ
ومـحــافــظــة الـبـحر الحمر وشركة الكهرباء وشـــــركة المياة والـدفـاع المدنى والحريق والتوقيع على عقود
العمل وأن يكون المدير المالى للفندق مسئول مسئولية كاملة عن كافة التصرفات والمعاملت المالية الخاصة
بالفندق وتحت مسئوليتة و أمام مصلحة الضرائب بكافة أنواعها وأن يكون مدير شئون العاملين مسئول مسئولية
مدنية وجنائية كاملة عن العمالة وعقود العمل المحررة بمعرفتة وذلك أمام كافة الجهات الرسمية والغير رسمية
وعلى سبيل المثال أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية ومكاتب الصحة و المحاكم و خلفة وأن يكون مدير
الدارة الهندسية مسئول مسئولية كاملة عن كافة العمال المتعلقة بالصيانة و المبانى واللت و المعدات
والتجديدات و البناء و النشاءات وكافة العمال التى تندرج تحت الدارة الهندسية بالفندق .
 - 644ناصر السيد محمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8221وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-04برقم ايداع  1350تم التأشير فى تاريخ  2007-04-10بــ  :ممثل للبنك التجارى الدولى
مصر  -استقالة
 - 660روبرت انتون شروب مدير المقيد برقم قيد  25815وتم ايداعه بتاريخ  2007-07-17برقم
ايداع  14156تم التأشير فى تاريخ  2007-07-17بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  -يمثل المدير
السيد  /روبرت انتون شروب منفردا الشركة فى علقته مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة -
وله منفردا الحق فى إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف
وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل  -كما له الحق فى شراء وبيع ورهن الصول الثابتة ( العقارات والراضى والمبانى )
وجميع الصول المنقولة والسيارات وله الحق فى التوقيع على عقود الستدانة والتسهيلت الئتمانية وخطابات
الضمان والتعامل مع البنوك والقتراض من البنوك وفى الفراج عن رأسمال الشركة من البنك  -وله الحق فى
التعامل مع البنوك فى اليداع والسحب وفتح الحسابات وكافة التعاملت البنكية وله الحق فى تمثيل الشركة امام
كافة الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المحررات الرسمية والعقود
وعقود تعديل الشركة وعقود الشتراك فى شركات اخرى وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر  -والسيد  /مصطفى محمود الحداد محمد مدير علقات عامة
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 - 661صلح الدين محمد حسن السجاعى مدير و شريك المقيد برقم قيد  26062وتم ايداعه بتاريخ
 2007-07-29برقم ايداع  14642تم التأشير فى تاريخ  2007-07-29بــ  :حق الدارة والتوقيع و تعديل
الشركة والمسئولية للشريكين ( المتضامنين ) السيد /صلح الدين محمد حسن السجاعي و الستاذ  /الناصر
صلح الدين محمد السجاعي مجتمعين او منفردين وذلك امام كافة الجهات الرسمية والحكومية والهيئات والشهر
العقاري والسجل التجاري وامام البنوك بما في ذلك حق السحب واليداع والقتراض والرهن وحق ابرام كافة
العقود والتعاقدات والتوقيع علي العقود النهائية بما في ذلك حق البيع والتصرف في كافة اصول ومنقولت
وسيارات وعقارات الشركة كما لهما حق الدارة بنفسهما او بواسطة من يوكلوه بتوكيل رسمي عام بشرط ان
يكون ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكافة الصلحيات نيابة عنهما ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر .
 - 662كريم اشرف هشام برقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26394وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-09برقم ايداع  16627تم التأشير فى تاريخ  2007-08-09بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات ش.م.م بدل من السيد  /ياسر محمد زكى ابراهيم
 - 663محمد محمود فهمى سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  26394وتم ايداعه
بتاريخ  2007-08-09برقم ايداع  16627تم التأشير فى تاريخ  2007-08-09بــ  :ممثل عن شركة
رؤية القابضة للستثمارات  -مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد  /محمد محمود فهمى سليمان  -رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية القابضة للستثمارات والسيد  /كريم أشرف هشام برقاوى
 عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة رؤية القابضة للستثمارات كما هى . - 664مصطفى حسين محمد محمود محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26394وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-09برقم ايداع  16627تم التأشير فى تاريخ  2007-08-09بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات ش.م.م بدل من السيد  /هشام على شكرى حافظ
 - 665مصطفى حسين محمد محمود محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26405وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-12برقم ايداع  16656تم التأشير فى تاريخ  2007-08-12بــ  :ممثل عن شركة رؤية للتطوير
العقارى والسياحى ش.م.م بدل من السيد  /هشام على شكرى حافظ
 - 666كريم اشرف هشام برقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26405وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-12برقم ايداع  16656تم التأشير فى تاريخ  2007-08-12بــ  :ممثل عن شركة رؤية للتطوير
العقارى والسياحى ش.م.م بدل من السيد  /ياسر محمد زكى ابراهيم
 - 667محمد محمود فهمى سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  26405وتم ايداعه
بتاريخ  2007-08-12برقم ايداع  16656تم التأشير فى تاريخ  2007-08-12بــ  :ممثل عن شركة
رؤية للتطوير العقارى والسياحى  - -مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد  /محمد محمود فهمى سليمان -
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى والسيد  /كريم أشرف
هشام برقاوى  -عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى كما هى .
 - 668محمد مصطفى عبد العزيز على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26409وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-12برقم ايداع  16664تم التأشير فى تاريخ  2007-08-12بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات
 - 669كريم اشرف هشام برقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26409وتم ايداعه بتاريخ
 2007-08-12برقم ايداع  16664تم التأشير فى تاريخ  2007-08-12بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات
 - 714صالح علي عبد الرحمن التركي مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-24برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ  :استقاله
 - 715احمد عبد الرحيم محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ 1997-04-24
برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ  :حسابات
 - 716حاتم محمد عبد الحميد حجاج مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ 1997-04-24
برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ :
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 - 717خليل اسماعيل خليل محمد مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ  1997-04-24برقم
ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ  :المدير العام التنفيذي والمسئول من الناحية الفنية
والسياحية
 - 718سمير عبد القادر عبد النبى مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ 1997-04-24
برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ :
 - 719عبدا بن راجح الشهراني مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ 1997-04-24
برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ :
 - 670محمد محمود فهمى سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  26409وتم ايداعه
بتاريخ  2007-08-12برقم ايداع  16664تم التأشير فى تاريخ  2007-08-12بــ  :ممثل عن شركة
رؤية القابضة للستثمارات  -وافق مجلس الدارة بالجماع على منح صلحيات التوقيع على النحو التالى -:
يكون حق التوقيع عن الشركة للسيد  /محمد محمود فهمى سليمان  -رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ممثل
عن شركة رؤية القابضة للستثمارات مجتمعا مع السيد  /كريم أشرف هشام برقاوي -بصفته رئيس القطاع المالى
للشركة وذلك في معاملت الشركة مع الغير و فى التوقيع على كافة الوراق والمستندات امام كافة البنوك الداخلية
والخارجية وفتح الحسابات والعتمادات المستندية وقبض المبالغ المستحقة من جميع الخزائن الحكومية وغير
الحكومية وصرف واصدار الشيكات والسحب واليداع والقتراض باسم الشركة بدون حد اقصى وتوقيع عقود
القروض وعقود التسهيلت المصرفية والئتمانية وتقديم الضمانات اللزمة لذلك من رهون وكذلك الشطب لتلك
الرهون وتوقيع عقودهما نيابة عن الشركة وبالنسبة لعقود المشاركات على اراضى جديدة وعقود الشراء للراضى
المملوكة للشركة بالنقد أو بالجل فيكون التوقيع عليها بعد موافقة مجلس الدارة وكذلك الحق فى شراء الوراق
المالية بالبورصة المصرية والتوقيع على كافة المستندات أمام شركات السمسرة فى الوراق المالية وأمناء الحفظ
المركزى وكذلك في التعامل والتوقيع بإسم الشركة وضمن أغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  .تفويض السيد /كريم اشرف هشام
برقاوى -بصفته رئيس القطاع المالى للشركة مجتمعا مع السيد  /ايمن عصام حسين عبد الحميد  -مدير الشئون
القانونية بالشركة فى التوقيع على عقود العملء بالشركة .
 - 671هيثم خالد احمد بهلول محمد النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  26409وتم ايداعه
بتاريخ  2007-08-12برقم ايداع  16664تم التأشير فى تاريخ  2007-08-12بــ  :ممثل عن شركة
رؤية القابضة للستثمارات
 - 672مروه مجدى حسن السيد توفيق مدير فرع المقيد برقم قيد  128وتم ايداعه بتاريخ
 1995-01-17برقم ايداع  180تم التأشير فى تاريخ  2007-09-19بــ :
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 - 673جايارامان بافاتاكودى سونداريسان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  40309وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-25برقم ايداع  3547تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ  :ممثل عن شركة سانمار
اوفرسيز انفسمنتس ايه جي  .1 -الجمارك والستيراد والتصدير  :وافق مجلس الدارة بالجماع على أن يكون
لكل من السادة التي اسمائهم صلحيات التوقيع والتعامل نيابة عن الشركة في المسائل المتعلقة بالجمارك
والستيراد والتصدير .تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي سونداريسان ,والسيد /جانيشكومار سوبرامانين
 Ganeshkumar Subramanianوالسيد /محمد عبد الرازق عوض والسيد /سوندر فاسوديفا راو والسيد /
سريدهار ناراسيمهان ,منفردين ,في التعامل في المسائل المتعلقة بالجمارك والستيراد والتصدير نيابة عن الشركة
بما في ذلك تمثيل الشركة امام مصلحة الجمارك وجميع المصالح والهيئات الحكومية ذات الصلة بها والتوقيع على
الضرائب :
الطلبات والنماذج والخطابات والوراق والشهادات وتقديم اللتماسات والتظلمات نيابة عن الشركة.2 .
وافق مجلس الدارة بالجماع على أن يكون لكل من السادة التي اسمائهم صلحيات التوقيع والتعامل نيابة عن
الشركة في المسائل المتعلقة بالضرائب .تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي سونداريسان ,والسيد /جانيشكومار
سوبرامانين  ,Ganeshkumar Subramanianوالسيد /سوندر فاسوديفا راو ,والسيد  /سريدهار
ناراسيمهان ,منفردين ,في التعامل في المسائل المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة على الدخل والضريبة على
المرتبات والضريبة المستقطعة من المنبع وضريبة الدمغة والضريبة العقارية وجميع المسائل المتعلقة بالضرائب
نيابة عن الشركة بما في ذلك تمثيل الشركة امام مصلحة ومأموريات الضرائب وجميع المصالح والهيئات
الحكومية ذات الصلة وتوقيع الطلبات والنماذج والخطابات والوراق والشهادات وتقديم اللتماسات والتظلمات نيابة
الجهات الحكومية  :وافق مجلس الدارة بالجماع على أن يكون لكل من السادة التي اسمائهم
عن الشركة.3 .
صلحيات التوقيع والتعامل نيابة عن الشركة امام الجهات الحكومية .تفويض أي فرد من المجموعة (أ) مجتمعا
بالشتراك مع أي فرد من المجموعة (ب) في التعامل نيابة عن الشركة في )1( :تمثيل الشركة امام جميع
المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وشركات القطاع العام والوزارات بما في ذلك  -على سبيل المثال ل
الحصر  -الهيئة العامة الستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وادارات المرور
وجهاز شئون البيئة ووزارة البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجميع إدارات محافظة بورسعيد وجميع الموانئ
المصرية ,و( )2تقديم الطلبات لي من هذه الجهات للحصول على الخدمات والموافقات والتصاريح
والتراخيص ,و( )3توقيع العقود والتفاقات والطلبات والنماذج والخطابات والوراق والشهادات واليصالت,
و( )4تقديم اللتماسات والتظلمات نيابة عن الشركة .وتضم المجموعة (أ) كل من :السيد /سوندر فاسوديفا راو
والسيد  /سريدهار ناراسيمهان .وتضم المجموعة (ب) كل من :السيد /جايارامان بافاناكودي سونداريسان والسيد/
جانيشكومار سوبرامانين  Ganeshkumar Subramanianوالسيد /محمد عبد الرازق عوض.1 .
الكهرباء والغاز  :وافق مجلس الدارة بالجماع على أن يكون لكل من السادة التي اسمائهم صلحيات
التوقيع والتعامل نيابة عن الشركة في المسائل المتعلقة بالكهرباء والغاز .تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي
سونداريسان ,والسيد /جانيشكومار سوبرامانين  Ganeshkumar Subramanianوالسيد /محمد عبد
الرازق عوض والسيد /سوندر فاسوديفا راو والسيد  /سريدهار ناراسيمهان ,منفردين في التعامل مع إدارات
وشركات الكهرباء والغاز ذات الصلة والتوقيع على الطلبات والنماذج والخطابات والوراق والشهادات وتقديم
الموظفين والموارد البشرية  :وافق مجلس الدارة بالجماع على أن
اللتماسات والتظلمات نيابة عن الشركة.2 .
يكون لكل من السادة التي اسمائهم صلحيات التوقيع والتعامل نيابة عن الشركة في المسائل المتعلقة بالموظفين
والموارد البشرية .تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي سونداريسان ,والسيد /جانيشكومار سوبرامانين
 ,Ganeshkumar Subramanianمنفردين في التعامل نيابة عن الشركة مع جميع الموظفين وتمثيل
الشركة والتعامل مع الهيئة العامة التأمينات الجتماعية ومكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والمكاتب
والجهات المختصة بإصدار تصاريح العمل للجانب وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة وتمثيل الشركة والتوقيع
نيابة عنها على عقود العمل وعقود انهاء العمل وخطابات تسوية أوضاع العمل وكافة العقود والوراق المتعلقة
بهذه المور والتوقيع على الطلبات والنماذج والخطابات والوراق والشهادات وتقديم اللتماسات والتظلمات نيابة
عن الشركة .6.1 .عقود ومستندات اليجار :وافق مجلس الدارة بالجماع على أن يكون لكل من السادة التي
اسمائهم صلحيات التوقيع على عقود مستندات اليجار نيابة عن الشركة .تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي
سونداريسان ,والسيد /جانيشكومار سوبرامانين  Ganeshkumar Subramanianوالسيد /سوندر فاسوديفا
راو منفردين التوقيع على عقود اليجار نيابة عن الشركة وتمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقاري لثبات
العقود التجارية :وافق مجلس الدارة بالجماع على أن يكون لكل من
تاريخ عقود اليجار او تسجيلها.7.1 .
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السادة التي اسمائهم صلحيات التوقيع على العقود التجارية نيابة عن الشركة .تفويض السيد /جايارامان
بافاتاكودي سونداريسان والسيد /جانيشكومار سوبرامانين  Ganeshkumar Subramanianوالسيد/
سوندر فاسوديفا راو ,منفردين في التوقيع وابرام اية عقود او أوامر شراء متعلقة بشراء السلع الرأسمالية او شراء
المعدات والمواد اللزمة لممارسة الشركة لنشاطها او بيع منتجاتها او إقامة مرافق ومباني الشركة .8 .قروض
وتسهيلت :وافق مجلس الدارة بالجماع على أن يكون لكل من السادة التي اسمائهم صلحيات التوقيع والتعامل
نيابة عن الشركة في المسائل المتعلقة بالقروض والتسهيلت .تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي سونداريسان
والسيد /جانيشكومار سوبرامانين  Ganeshkumar Subramanianوالسيد /سوندر فاسوديفا راو,
منفردين في التوقيع على عقود التسهيلت والقروض التي تحصل عليها الشركة من البنوك ومؤسسات التمويل
المصرية والجنبية وكذلك على كافة عقود الضمانات الممنوحة تسهيل لتلك القروض والتسهيلت ,بما في ذلك,
التوقيع على عقود الرهن العقاري للراضي ومباني الشركة وعقود الرهن التجاري للمنقولت المادية والصول
المعنوية للشركة وإصدار توكيلت الرهن العقاري والتجاري لصالح هذه البنوك والمؤسسات وتمثيل الشركة امام
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتوقيع على عقود الرهن العقارية والتجارية وإصدار توكيلت الرهن وكذا
التوقيع على عقود رهن اسهم الشركة والحسابات البنكية للشركة وعقود حوالة بوالص التأمين والعقود المبرمة من
قبل الشركة والتوقيع على كافة التفاقات والعقود والتعهدات والمستندات والسندات الذنية التي تكون مطلوبة
لحصول الشركة على التسهيلت والقروض البنكية ,وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية بما في ذلك ,مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة واليداع
المركزي والبورصة المصرية وأمناء الحفظ وسجل الضمانات المنقولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
والهيئة العامة للرقابة المالية .وافق مجلس الدارة بالجماع على تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي
سونداريسان ,والسيد /جانيشكومار سوبرامانين  ,Ganeshkumar Subramanianأو السيد /سوندر
عقد التنازل الرابع عن الحسابات
اتفاقية إعادة الهيكلة؛ (ب)
فاسوديفا راو ,منفردين في التوقيع علي( :أ)
عقد التنازل الرابع عن الديون الداخلية.1 .
رهن على الحسابات بالخارج؛ و (د)
البنكية بالخارج؛ (ج)
صلحيات التوقيع في إدارة الحسابات البنكية وافق مجلس الدارة بالجماع على أن تفويض كل من السادة
التي اسمائهم في ادارة جميع الحسابات البنكية للشركة بما في ذلك التوقيع على واصدار الشيكات وحوالت
وضمانات الرباح وفواتير وايصالت اليداع وخطابات الئتمان والضمان والعتمادات المستندية والضمانات
والتعويضات والتفاوض نيابة عن الشركة بشأن الوراق والوامر الخرى وذلك في حدود السلطات الموضحة
صراحة فيما يلي :ممارسة سلطات التوقيع سالفة الذكر بموجب هذا البند فيما يتعلق بإدارة الحسابات البنكية
سيكون على النحو التالي :اول :بدون اي قيد :لي فرد من افراد المجموعة الولى (أ) بالشتراك مع فرد من
افراد المجموعة الولى (ب) .ثانيا :في حدود  1000000دولر امريكي (فقط مليون دولر امريكي) او في
حدود  15000000جنيه مصري (فقط خمسة عشر مليون جنيه مصري) لكل تصرف او معاملة وذلك :لي فرد
من المجموعة الولى (ب) مجتمعا بالشتراك مع اي فرد من من المجموعة الولي (أ) أو المجموعة الثانية (أ).
ثالثا :في حدود  250000دولر امريكي (فقط مئتان وخمسين ألف دولر امريكي) او في حدود  4000000جنيه
مصري (فقط اربعة مليون جنيه مصري) لكل تصرف او معاملة وذلك :لي فرد من المجموعة الولى (أ)
مجتمعا بالشتراك مع اي فرد من المجموعة الثانية (ب) .رابعا :في حدود  25000دولر امريكي (فقط خمسة
وعشرين ألف دولر امريكي) او في حدود  500000جنيه مصري (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري) لكل
لي فرد من المجموعة الثانية (أ) مجتمعا بالشتراك مع اي فرد من المجموعة
تصرف او معاملة وذلك-1 :
الثانية (ب)؛ او  -2لي فرد من المجموعة الولي (ب) مجتمعا بالشتراك مع أي فرد من المجموعة الثانية (ب).
السيد /جانيشكومار سوبرامانين Ganeshkumar Subramanian
وتضم المجموعة الولى (أ)-1 :
السيد /فاديفل سوبرانيام -4 .السيد  /رامبابو سانكا .المجموعة
 - 2السيد /كانتيلل سوراجمال جاندي-3 .
السيد /انا رانجاناثان
السيد /سوندر فاسوديفا راو  -2السيد /سوجافانام راماشاندران -3
الولى (ب)-1 :
السيد /ديباك كومار اندو كومار
السيد /سريدهار ناراسيمهان وتضم المجموعة الثانية (أ)-1 :
بالجى -4
السيد /محمد أحمد محمد القزاز)
ديف  -2السيد /محمد عبد الرازق عوض وتضم المجموعة الثانية (ب)-1 :
السيد /ساثيامورتي رامنثان -3السيد /فيرامانيكاندان سانكارانارايان .كما وافق
مدير فريق  -الحسابات)-2 .
مجلس الدارة بالجماع على بقاء كافة صلحيات التوقيع فيما يتعلق بالحساب البنكى الخاص بالشركة فى بنك اتش
اس بى سى  -مصر والواردة في السجل التجاري كما هي دون تعديل  .مع بقاء كافة صلحيات التوقيع عن
الشركة والواردة في السجل التجاري كما هي دون تعديل  .تفويض السيد /جايارامان بافاتاكودي سونداريسان؛ ()2
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السيد /سوندر فاسوديفا راو؛ و ( )3السيد /جانيشكومار سوبرامانين ,Ganeshkumar Subramanian
منفردين ,في ابرام وتوقيع أي مستندات ضمان لتسهيل خطاب الضمان بقيمة  100مليون دولر أمريكي من البنك
العربي الفريقي الدولي .ول ينصب التصديق على حق الكفالة ويلزم من خلل الجمعيه العامه للختصاص
 - 674جايارامان بافاتاكودى سونداريسان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  40309وتم ايداعه بتاريخ
 2002-09-25برقم ايداع  3547تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ  :ممثل عن شركة سانمار
اوفرسيز انفسمنتس ايه جي  -تجديد تعيين مدة مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة وهي ثلث سنوات من تاريخ
التاشير  -إضافة صلحيات توقيع جديدة لمجلس إدارة الشركة علي النحو التالي  :تفويض السيد /جايارامان
بافاتاكودي سونداريسان ,والسيد /جانيشكومار سوبرامانين  Ganeshkumar Subramanianأوالسيد/
سوندر فاسوديفا راو منفردين في التوقيع علي ( :أ) اتفاقية إعادة الهيكلة ( -ب) الكفالة المقدمة من شركة سانمار
هولدينجز ليميتد  Sanmar Holdings Limitedللشريحة أ من عقد التسهيل لمدة محددة ( -ت) الكفالة المقدمة
من شركة سانمار هولدينجز ليميتد  Sanmar Holdings Limitedللشريحة أ من عقد التسهيل ( - FCث)
الكفالة المقدمة من شركة سانمار هولدينجز ليميتد  Sanmar Holdings Limitedللشريحة أ من عقد التسهيل
( - FCج) الكفالة المقدمة من شركة سانمار هولدينجز ليميتد  Sanmar Holdings Limitedفيما يخص
السندات المصدرة فيما يخص عقد التسهيل  FCوعقد التسهيل محدد المدة  -الموافقة علي بقاء كافة صلحيات
التوقيع عن الشركة كما هي دون تعديل
 - 675جانيشكومار سوبرامانين  Ganeshkumar Subramanianعضو منتدب المقيد برقم قيد
 40309وتم ايداعه بتاريخ  2002-09-25برقم ايداع  3547تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ :
ممثل عن شركة سانمار اوفرسيز انفستمنتس ايه جى
 - 676باسل محمد عاطف عبدالفتاح ابراهيم الديب الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  100853وتم ايداعه
بتاريخ  1994-12-29برقم ايداع  10468تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ :
 - 677مصطفى محمد عبده الدمياطى مدير فرع المقيد برقم قيد  28042وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-28برقم ايداع  21852تم التأشير فى تاريخ  2007-10-28بــ :
 - 678على عبدالحميد ضوى احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  28370وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-11برقم ايداع  23048تم التأشير فى تاريخ  2007-11-11بــ :
 - 679احمد محمد مجدى محمود القوصى مدير عام المقيد برقم قيد  357038وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-09برقم ايداع  20225تم التأشير فى تاريخ  2007-11-12بــ  :منحه صلحيات التوقيع عن
الشركة لتصبح علي النحو التالي  -يحق للسيد  /أحمد محمد مجدي محمود القوصي – منفردا التعامل مع البنوك
والمصارف من السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات البنكية واصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وبيع وقبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وحق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجاري والغرفة التجارية
ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة
الشهر العقاري والتوثيق  -تبقي باقي حقوق التوقيع الخري كما هي دون تعديل
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 - 683عمرو احمد حمدى احمد خالد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  29162وتم
ايداعه بتاريخ  2007-12-16برقم ايداع  25908تم التأشير فى تاريخ  2007-12-16بــ  :تجديد مده
مجلس الداره  -تفويض السيد  /عمرو أحمد حمدى أحمد خالد ( رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ) فى
الختصاصات التية  * :تفويض السيد  /عمرو احمد حمدي احمد خالد (رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب)
منفردا في تمثيل الشركة امام القضاء والتعامل بإسمها و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير
حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم  * .وله منفردا حق تمثيل الشركة
والتعامل بإسمها أمام كافة المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار
والشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى ومصلحة الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة والضرائب على
القيمة المضافة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية بمكاتبها المختلفة والغرفة
التجارية والقوى العاملة ومكاتب وإدارات المرور على مستوى الجمهورية ووزارة الكهرباء والجهات التابعة لها
وشركات التأمين و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات وصرف
الشيكات و فتح و غلق الحسابات و الفراج عن رأس المال وإصدار خطابات و شهادات الضمان و فتح
العتمادات المستندية وحق القتراض والرهن بأسم الشركة وبضمان أصولها وشهادات الضمان و كافة صور
التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق
التوقيع على عقود القرض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلءالشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وله منفردا
التوقيع على عقود بيع الوحدات العقارية بكافة أنواعها سواء كانت وحدات سكنية أو وحدات إدارية أو وحدات
تجارية مملوكه للشركة وذلك لصالح الغير وله حق إصدار التوكيلت القانونية اللزمة لتسجيل ونقل ملكية هذه
الوحدات لدى مكاتب الشهر العقارى وله حق التعامل مع شركات التمويل العقارى وشركات اليجار التمويلى وحق
التوقيع على العقود الثلثية وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 684مصطفى فؤاد طه حسن نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  29162وتم ايداعه
بتاريخ  2007-12-16برقم ايداع  25908تم التأشير فى تاريخ  2007-12-16بــ  :استقاله
 - 685مجدى عبد الستار السيد راس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29162وتم ايداعه بتاريخ
 2007-12-16برقم ايداع  25908تم التأشير فى تاريخ  2007-12-16بــ  :استقاله
 - 686جابرييل سلمي عمرو احمد حمدي خالد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29162وتم ايداعه
بتاريخ  2007-12-16برقم ايداع  25908تم التأشير فى تاريخ  2007-12-16بــ :
 - 687انابيل ساره عمرو احمد حمدي خالد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29162وتم ايداعه بتاريخ
 2007-12-16برقم ايداع  25908تم التأشير فى تاريخ  2007-12-16بــ :
 - 688السعيد عوض ابراهيم الحسيني رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  29258وتم
ايداعه بتاريخ  2007-12-24برقم ايداع  26214تم التأشير فى تاريخ  2007-12-24بــ  :يمثل  /السعيد
عوض إبراهيم الحسينى (رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب) والسيد  /محمد السعيد عوض (عضو مجلس
الدارة ) مجتمعين أو منفردين الشركة ولهما الحق فى التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وأن يعينوا عدة
مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين  .كما لهم الحق منفردين أو
مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء بأسم الشركة
ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولمها الحق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
كما لهما الحق فى التوقيع مجتمعين عقود القتراض والرهن لدى البنوك وحق كفالة الشركة للنفس وللغير والبيع
للنفس والغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها كل
ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع على عقود إندماج وتأسيس الشركات ولهما الحق فى توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
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 - 689ماتياس لورس  Matthias Luehrsرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4372وتم ايداعه بتاريخ
 1999-12-13برقم ايداع  6953تم التأشير فى تاريخ  2007-12-30بــ  :تجديد عضوية مجلس الدارة
بتشكيلة الحالي لمده ثلث سنوات
 - 690عبد الرازق كامل محمد عبد الرازق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29968وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-27برقم ايداع  1754تم التأشير فى تاريخ  2008-01-27بــ :
 - 720خالد بن عبد ا بن حمد الزامل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30503وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-20برقم ايداع  3675تم التأشير فى تاريخ  2008-02-20بــ  :ممثل لشركة الزامل للحديد
القابضة  .تجديد مدة مجلس الدارة لمدة جديدة
 - 691كامل كامل محمد عبد الرازق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29968وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-27برقم ايداع  1754تم التأشير فى تاريخ  2008-01-27بــ  :تجديد تشكيل مجلس الدارة
وتحديد صلحياته کامل کامل محمد عبد الرازق رئيس مجلس الدارة منصور كامل محمد عبد الرازق نائب رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب عبد الرازق كامل محمد عبد الرازق عضو مجلس الدارة حق الدارة والتوقيع
عن الشركة موكل الي كل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو
منفردين ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود مع الغير وبيع وشراء
الصول الثابتة والمنقولة وبيع السيارات والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف في جميع المعاملت المالية
من سحب وايداع والقتراض والرهن وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان
 - 692منصور كامل محمد عبدالرازق نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 29968
وتم ايداعه بتاريخ  2008-01-27برقم ايداع  1754تم التأشير فى تاريخ  2008-01-27بــ :
 - 693سعد حسن محمود نعمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29985وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-28برقم ايداع  1822تم التأشير فى تاريخ  2008-01-28بــ :
 - 694مهدى محمود عبد الوهاب محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29985وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-28برقم ايداع  1822تم التأشير فى تاريخ  2008-01-28بــ :
 - 695اشرف محمود عبد الوهاب احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29985وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-28برقم ايداع  1822تم التأشير فى تاريخ  2008-01-28بــ :
 - 696محمد فراج محمد فراج مدير و شريك المقيد برقم قيد  30020وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-29برقم ايداع  1949تم التأشير فى تاريخ  2008-01-29بــ  :يكـون حـق الدارة والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشـريك المتضامن السيد  /محمـد فـراج محمـد فـراج والشـــريك المتضامن السيد
 /يوسـف محمـد فـراج محمد مجتمعين أو منفردين ولهـم الحـق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافـه اشكالهم وكذلك
التعامـل مـع جميع البنوك والمصـارف مـن سـحـب وايـداع والتوقيـع عـلى الشيكات وفتح وغلـق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافـه صـور التعامـل مـع جميع البنوك والمصارف وكـل ذلـك باسـم
الشركه وضـمن اغراضها ولهـا الـحـق في تعين وعـزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجـورهم
ولهـا حـق قـبض ودفع المبالغ وتوقيـع وتحويـل وبيع وتسديد كافـه السندات الذنيه والتجاريـه ولـهـا حـق التنازل
أمـام جـهـاز مدينـه بـرج العـرب الجديدة والتوقيـع منـفـردة عـلى استمارة التنازل وابـرام كافـه العقـود
والمشـارطات والصفقات الـتي تتعلـق بمعاملت الشركه الشركه بالنقد أو الجل  .و يكـون للش ريك المتضامن
السيد  /محـمـد فـراج محمـد فـراج منفـردا حـق التوقيـع عـلى عـقـود الشراء والبيع للنفس وللغـيـر والـرهـن
لصـول الشركه وممتلكاتهـا العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وحـق القتراض مـن البنوك
والرهن باسم الشركه ولمصلحتها ولها حق تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 697يوسف محمد فراج محمد فراج شريك متضامن المقيد برقم قيد  30020وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-29برقم ايداع  1949تم التأشير فى تاريخ  2008-01-29بــ :
 - 698دخول شريك موصى مذكور بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  30020وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-29برقم ايداع  1949تم التأشير فى تاريخ  2008-01-29بــ :
 - 699خروج شريك موصي مذكور بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  30020وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-29برقم ايداع  1949تم التأشير فى تاريخ  2008-01-29بــ :
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 - 700جوخان اتيكان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30060وتم ايداعه بتاريخ 2008-01-30
برقم ايداع  2088تم التأشير فى تاريخ  2008-01-30بــ  :ممثل عن شركة سيسيكام انفستمنت بى فى
 - 701ريها اكساكيا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30060وتم ايداعه بتاريخ 2008-01-30
برقم ايداع  2088تم التأشير فى تاريخ  2008-01-30بــ  :ممثل عن شركة سيسيكام انفستمنت بى فى
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 - 702اسماعيل عبدالمنعم سالم مشهور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30173وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-05برقم ايداع  2456تم التأشير فى تاريخ  2008-02-05بــ  - :على منحهم كافة الصلحيات
المخولة للسادة التى أسمائهم  -1 :مجلس الدارة منحه الصلحيات التية  :أ -الحق في تعيين وعزل مستخدمين
ومستشاري وممثلين ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم واتعابهم ونسبتهم والتوقيع على عقودهم  .ب -
لمجلس الدارة الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء او ممثلين مفوضين وان يخولهم أيضا في التوقيع عن
الشركة مجتمعين مع احدى أعضاء مجلس الدارة  -2رئيس مجلس الدارة د .م /إسماعيل عبدالمنعم مشهور
لسيادته كافة السلطات المخولة طبقا لنظام الساس للشركة على منحه الصلحيات التية  :أ  -حق التوقيع على
عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وموتوسيكلت والمهمات واللت
والمعدات والثاث والجهزة وخلفة باسم الشركة ولصالحها والتصديق على والتوقيع أمام الشهر العقارى  .ب -
الحق في الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة امام جميع الوزارات والجهات الحكومية والغير الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة والقطاع العام والعمال وشركات القطاع الخاص لكافه انشتطهم والتحاد المصرى لمقاولى
التشييد والبناء  .ت  -التوقيع والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح و غلق الحسابات والتوقيع
على الشيكات وتظهيرها واستصدار خطابات وشهادات ضمان وفتح العتمادات المستندية ونماذج ( )4والحصول
على التسهيلت الئتمانية البنكية وحق القتراض والرهن وكافة صور تعامل مع جميع البنوك والمصارف وتقديم
كافه الضمانات والتوقيع على عقودها ث -الحق في ابرام والتوقيع على كافة العقود وصفقات والمشتريات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ج -تأسيس كافة أنواع الشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية
وتعديل مواد النظام الساسي وإقرار زيادة راأس المال سواء نقدي او عيني و تقديم الطلبات واستيفاء المستندات
واستلمها وله حق التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات في الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة
للستثمار وهيئة الرقابة المالية والغرفة التجارية واتحاد الصناعات واتحاد مقاولى التشييد المصرى وهيئة الرقابة
على الصادرات وفروع ومكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية وله في ذلك التعامل
مع جميع الجهات التي يستتبع تأسيس وتعديل الشركات والتعامل معها ومع السفارات والقنصليات المختلفة
والتعامل مغ مصلحة الضرائب والجمارك وتمثيل الشركة أمام القضاء ح -حق في توكيل وتفويض الغير في كل
او بعض ما تقدم او ذكر  -3أستاذ مهندس  /عمر إسماعيل عبد المنعم مشهور نائب رئيس مجلس الدارة و أستاذ
دكتور مهندس /أحمد إسماعيل عبد المنعم مشهور نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية
والمتابعة لسيادتهم كافة السلطات المخولة طبقا للنظام الساسى للشركة مع منحهم الصلحيات التية  :أ -الحق
التوقيع والتعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع منفردين على الشيكات
وتظهيرها واستصدار خطابات وشهادات ضمان والعتمادات المستندية ونماذج ( )4وكافة صور تعامل ولهم
الحق في القتراض والرهن مع جميع البنوك والمصارف داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ب -اتخاذ
القرارات الستثمارية بالستثمار فى شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها ت -يكون لهم الحق فى وضع
الخطط الستراتيجية والشراف والمتابعة على تنفيذ جميع المعاملت المور الفنية الداخلة ضمن غرض الشركة
ث -لهم حق فى التوقيع عن الشركة منفردين ولهم أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وابرام كافة العقود
والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة ج -لهم حق التوقيع عن الشركة على سبيل النفراد وأمام كافة الوزرات
والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية وشركات قطاع الخاص والعام والعمال وجهاز التنمية
الصناعية وجهاز أبو رواش والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة
الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب واجمارك المصرية والمحافظات والحكم المحلى والمحاكم
والنيابات وادارات المرور والمياه والكهرباء وتمثيل الشركة أمام القضاء والبنوك والمصارف وله الحق فى فتح
الحسابات البنكية واغلقها ح -الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماتقدم أو ذكر  -4 .عضو مجلس
الدارة المنتدب للشئون المالية و الدارية أ /طارق مصطفى صالح فهمى ويختص العضو المنتدب للشئون المالية
والدارية بوجه عام بما يأتي .1 :مسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الدارة والجمعية العامة للشركة فيما يخص
الشئون المالية والتمويلية والدارية  .2لعضو مجلس الدارة المنتدب جميع السلطات والمسئوليات المتعلقة بإدارة
الشركة المالية والتمويلية والدارية والقيام بكافة العمال اللزمة لتحقيق غرضها ,وذلك فيما عدا ما يدخل في
اختصاص الجمعية العامة ومجلس الدارة طبقا لحكام للنظام الساسى للشركة  .ولتحقيق ذلك تم منحه الصلحيات
التية :يحق عضو مجلس الدارة المنتدب رئاسة العمل التنفيذي للشركة ومسئولية تصريف أمورها اليومية
والشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة ,ومتابعة الداء لجميع النشطة واتخاذ ما يراه من قرارات
لنتظام العمل وتحقيق الهداف وله على الخص مباشرة الختصاصات التية )1( :يكون له الحق فى الشتراك
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 877 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

فى وضع الخطط الستراتيجية و مسئول عن تنفيذها و المتابعة و إعداد تقرير لمجلس الدارة ببرنامج ونسب
تنفيذ وتقييمه و توصياته )2( .مسئولية الشراف و المتابعة و التوصيه على جميع المعاملت و المور التمويلية
والمالية و المادية و الدارية و إعداد نظام المراقبة الداخلية و الشراف عليها و إعداد تقارير المراكز المالية و
مضاهاتها مع الموازنة التخطيطية و مناقشتها مع مجلس الدارة و إعداد تدفقات المالية بهدف تمويل نشاط الشركة.
( )3الشراف على إعداد الموازنة المالية التخطيطية السنوية و عرضها على مجلس الدارة للموافقة و الشراف
على تنفيذها )4( .له حق التوقيع و التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و توقيع مجتمعا مع احدى
نواب أو أعضاء مجلس الدارة على الشيكات و تظهيرها و استصدار خطابات و شهادات ضمان و نماذج ()4
والعتمادات المستندية بالشروط و الحدود التي يراها مناسبة لعمال الشركة )5( .له حق التوقيع عن الشركة
مجتمعا مع احدى النواب أو أعضاء مجلس الدارة أمام كافة الوزارات و الجهات و الهيئات و المصالح و
المؤسسات الحكومية و الغير حكومية و قطاع العمال العام و الخاص ( )6اقتراح الموضوعات واعداد التقارير
التي تطرح في الجتماعات الدورية لمجلس الدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس )7( .مراجعة كافة التقارير
الدورية التي تعد للعرض على مجلس الدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس )8( .مسئولية الشراف على إعداد
برنامج العمل التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقرير السنوي عن نتائج أعمال الشركة
وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحاسبات قبل إعداد هذه التقارير )9( .الشراف على
إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة )10( .مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات
الستثمارية اللزمة للحلل والتجديد والتوسع )11( .مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة
ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها )12( .تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ
المهام التي يحددها واختيار أعضائها )13( .التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها
ويعرض ترشيحاته على مجلس الدارة للنظر فيها وإقرارها )14( .منح المكافآت الخاصة عن العمال المتميزة
التي قام بها معاونوه ومستشاروه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقا للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي
حدود العتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض )15( .له الحق في توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما
تقدم أو ذكر.
 - 703عمر اسماعيل عبد المنعم مشهور نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30173وتم ايداعه
بتاريخ  2008-02-05برقم ايداع  2456تم التأشير فى تاريخ  2008-02-05بــ :
 - 704علء الدين عوض ا محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30173وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-05برقم ايداع  2456تم التأشير فى تاريخ  2008-02-05بــ  :استقاله
 - 705طارق مصطفى صالح فهمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30173وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-05برقم ايداع  2456تم التأشير فى تاريخ  2008-02-05بــ  :المنتدب للشئون المالية والدارية
 - 706احمد اسماعيل عبد المنعم مشهور نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30173وتم ايداعه
بتاريخ  2008-02-05برقم ايداع  2456تم التأشير فى تاريخ  2008-02-05بــ  :وعضو مجلس الدارة
وعضو منتدب للشئون الفنيية والمتابعة .
- 707
عادل محمد الحداد عبد الرحيم مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ  1997-04-24برقم
ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ :
 - 721نواف محمد عبد ا الزامل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30503وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-20برقم ايداع  3675تم التأشير فى تاريخ  2008-02-20بــ  :ثانى  -ممثل لشركة الزامل
للحديد القابضة
 - 722سعيد فهد سعيد الدعجاني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30503وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-20برقم ايداع  3675تم التأشير فى تاريخ  2008-02-20بــ  :ممثل لشركة الزامل للستثمار
الصناعي
 - 723عبدا محمد عبدا الزامل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30503وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-20برقم ايداع  3675تم التأشير فى تاريخ  2008-02-20بــ  - :ممثل لشركة الزامل لفحص
وصيانة المشاريع الصناعية .
 - 724عادل احمد سالم الغامدى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  30503وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-20برقم ايداع  3675تم التأشير فى تاريخ  2008-02-20بــ :
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 - 725محمد جمال اسماعيل السيد الشيخ نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30530وتم ايداعه
بتاريخ  2008-02-21برقم ايداع  3797تم التأشير فى تاريخ  2008-02-21بــ  :استقالة
 - 726جمال اسماعيل السيد الشيخ رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30530وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-21برقم ايداع  3797تم التأشير فى تاريخ  2008-02-21بــ  - :اعادة تشكيل مجلس الدارة .
مع بقاء كافة سلطات وصلحيات التوقيع كما هى دون اية تعديلت وتجديد مدة عضوية مجلس الدارة لفترة جديدة
.
 - 727طارق جمال اسماعيل الشيخ نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30530وتم ايداعه بتاريخ
 2008-02-21برقم ايداع  3797تم التأشير فى تاريخ  2008-02-21بــ :
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 - 708فيصل بن صالح بن على التركى مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-24برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يكون للسيد /فيصل بن صالح بن علي التركي (منفردا) حق التوقيع عن الشركة على كافة الحسابات
البنكية واجراء كافة المعاملت البنكية بدون حد اقصى واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت
الئتمانية والعتمادات المستندية وحق القتراض والرهن وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض
ماذكر وله الحق في تعيين او عزل او استبعاد او اضافة المخول لهم بالتوقيع على الحسابات البنكية  -يكون للسيد/
اشرف لملوم حسن عثمان او السيد /سمير عبد القادر عبد النبي (مجتمعا مع) السيد /مصطفي عبد الخالق
مصطفي راجح حق التوقيع عن الشركة على كافة الحسابات البنكية واجراء كافة المعاملت البنكية بدون حد
اقصى واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية وحق القتراض
والرهن ولهما الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولهما الحق في تعيين او عزل او استبعاد
او اضافة المخول لهم بالتوقيع على الحسابات البنكية  -ويكون حق التوقيع على الشيكات وكافة المعاملت البنكية
للسيد /أشرف لملوم حسن عثمان او السيد/سمير عبد القادر عبد النبي مجتمعا مع السيد /احمد عبد الرحيم محمد
سليمان في حدود  200ألف جنيه مصري او ما يعادلها بالعملت الخرى لكافة الحسابات البنكية  -يكون حق
التوقيع عن الشركة على كافة أنواع العقود للسيد /فيصل بن صالح بن علي التركي منفردا اوللسيد /اشرف لملوم
حسن عثمان (منفردا) ولهما منفردين الحق في توكيل او تفويض الغير في كل ماذكر  -السيد /سمير عبد القادر
عبد النبي المدير العام التنفيذي واقع تحت ادارته القطاعين السياحي والملحي بالشركة وله حق الدارة والتوقيع
باسم الشركة امام جميع الجهات الحكوميه وغرفة السياحة والشركات والمؤسسات الرسميه والغير رسميه
والمنظمات الدولية والقليمية والحضور نيابة عن الشركة امام الجهات القضائية والخبراء ومجالس التحكيم
والتعامل مع التأمينات الجتماعيه ومكاتب العمل بكافة أنواعها والتوقيع علي عقود العمل الخاصة بالعاملين وتحديد
اختصاصاتهم وله فيما اقدم حق تفويض او توكيل من يشاء  -السيد /خليل إسماعيل خليل – المدير المسئول من
الناحية الفنية والسياحية  -ولكل من السيد /فيصل بن صالح بن علي التركي والسيد /اشرف لملوم حسن عثمان (
منفردين) حق الدارة والتعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء ووزارة
السياحة وغرفة السياحة والغرفه الصناعيه والتجاريه والشركات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات
الدولية والقليمية والحضور نيابة عن الشركة أمام الجهات القضائية والخبراء ومجالس التحكيم والتعامل مع
التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل بكافة أنواعها والتوقيع على عقود العمل الخاصة بالعاملين وتحديد
اختصاصاتهم ولهم فيما يتقدم حق تفويض أو توكيل من يشاء في ذلك ولهما حق تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر
العقاري والتوقيع باسم الشركة منفردين ولهما فيما تقدم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض من هذه الصلحيات
 يكون للشيخ /فيصل بن صالح بن علي التركي (منفردا) حق تأسيس الشركات وتحرير العقود اللزمة لذلكوالتوقيع على كافة العقود المذكورة لتأسيس الشركات أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري ومصلحة التسجيل التجاري
والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية ووزارة الخارجية ووزارة العدل وأمام مصلحة
الضرائب ووزارة السياحة ولتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مكاتب تصديقات وزارة الخارجية وأمام كافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية وعموما في اتخاذ كافة ما يلزم لتأسيس الشركات وله الحق في توكيل أو تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر  -ويكون للشيخ /فيصل بن صالح بن علي التركي (منفردا) حق التوقيع عن الشركة
على عقود بيع وشراء ورهن اسهم وحصص الشركات المملوكة للشركة والصول الثابتة والمنقولة والمنقولت
والعقارات والراضي وبيع وشراء السيارات والمركبات المملوكة للشركة وله الحق في توكيل او تفويض الغير في
بعض او كل مما ذكر  -ويكون للسيد /اشرف لملوم حسن عثمان (منفردا) حق التوقيع عن الشركة على عقود بيع
وشراء الصول المنقولة والمنقولت والسيارات والمركبات المملوكة للشركة والوراق المالية .وله حق تفويض او
توكيل الغير في بعض او كل مما ذكر
 - 709سيد عبد العليم السيد غنيم مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ 1997-04-24
برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ :
 - 710مصطفى عبدالخالق مصطفى راجح مدير مالى المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-24برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ :
 - 711اشرف لملوم حسن عثمان مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ  1997-04-24برقم
ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ :
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 - 712عبد الرحمن محمد عبد الرحمن داود مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-24برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ  :استقاله
 - 713محمد محمد واصف حماض مدير المقيد برقم قيد  30490وتم ايداعه بتاريخ 1997-04-24
برقم ايداع  1947تم التأشير فى تاريخ  2008-02-19بــ  :استقاله
 - 731رودولف ثيرل مدير المقيد برقم قيد  27150وتم ايداعه بتاريخ  2007-09-09برقم ايداع
 18644تم التأشير فى تاريخ  2008-03-03بــ  :تكون سلطات وصلحيات التوقيع الخاصة بالمديرين كالتالي:
 -1يحق للمدير و/او المديرون تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ,و علي هذا الوجه يحق للسيد  /رودولف ثييرل
منفردا ,و/او السيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي و السيد /هشام إبراهيم احمد سويلم مجتمعان ,ممارسة أوسع
السلطات لدارة الشركة امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و إبرام الصفقات مع الغير فيما عدا ما احتفظ به
لي اثنان مجتمعان من
صراحة للجمعية العمومية وفقا لعقد تأسيس الشركة والقوانين و اللوائح التنفيذية-2 .
المديرين -السيد /رودولف ثييرل والسيد /هشام إبراهيم أحمد سويلم والسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي – الحق
في( :ت)توقيع الشيكات والمستندات المتعلقة بالتحويلت المالية امام كافة البنوك والمستندات المطلوبة لستخدام
قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية وكذلك القنوات البنكية العادية والتقليدية دون حدود ,واتخاذ كافة
التصرفات الضرورية وتشمل القدرة علي التفويض و صلحية اعادة التفويض كما هو مطلوب لتأسيس مديرين
ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية لي عملية دون أي حدود( ,ث)وتفويض أي من موظفي
الشركة في كل أو بعض من الصلحيات الممنوحة لهم بعاليه نيابة عن الشركة ,وذلك فيما عدا الصلحيات التي
لي أثنان مجتمعان من المديرين – السيد /رودولف
تختص الجمعية العامة غير العادية بالموافقة عليها-3 .
ثييرل والسيد  /هشام ابراهيم احمد سويلم والسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي – الحق في تمثيل الشركة أمام
البنوك و التوقيع مجتمعان علي كافة العمليات البنكية شامل حقوق القتراض و الرهن و التسهيلت الئتمانية دون
حدود.
 - 732هشام ابراهيم احمد سويلم مدير المقيد برقم قيد  27150وتم ايداعه بتاريخ  2007-09-09برقم
ايداع  18644تم التأشير فى تاريخ  2008-03-03بــ :
 - 733فريدي كرم غبر عبد الملك مرجان مدير عام المقيد برقم قيد  28831وتم ايداعه بتاريخ
 2007-12-02برقم ايداع  24784تم التأشير فى تاريخ  2008-03-03بــ  :استقالة
 - 734مادونا رمزى حبيب بباوى مدير المقيد برقم قيد  28831وتم ايداعه بتاريخ 2007-12-02
برقم ايداع  24784تم التأشير فى تاريخ  2008-03-03بــ :
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 - 735هشام ابراهيم احمد سويلم مدير المقيد برقم قيد  28831وتم ايداعه بتاريخ  2007-12-02برقم
ايداع  24784تم التأشير فى تاريخ  2008-03-03بــ  :يباشر المديرون وظائفهم لمدة  3سنوات  -تكون
سلطات وصلحيات التوقيع الخاصة بالمديرين كالتالي  -يمثل المدير  /المديرون الشركة في علقتها مع الغير
كالتي  -للسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي منفردة أوسع السلطات في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في كافة
مسائل الستيراد و التعامل مع الجمارك والهيئة القومية لسلمة الغذاء ووزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات وبدون حد أقصى ويكون لها الحق في توكيل أو تفويض كل أو بعض الصلحيات الممنوحة
لها لى من موظفي الشركة  -للسيد /هشام إبراهيم أحمد سويلم والسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي مجتمعين
سلطة تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك مصلحة الشهر
العقاري و التوثيق و الهيئة العامة للتأمينات و مصلحة السجل التجاري و له وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون
الدارية والمالية و شئون العاملين و معاملتهم المالية و سياسات التسويق و المبيعات و تفويض الغير في ذلك -
للسيد /هشام إبراهيم أحمد سويلم والسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي مجتمعين حق التوقيع علي عقود بيع وشراء
السيارات والدراجات النارية أمام مصلحة الشهر العقاري وإدارات المرور  -و يكون حق التصرف بالبيع أو
الشراء في أصول الشركة وتوقيع التفاقيات والمستندات للسيد /هشام إبراهيم أحمد سويلم والسيدة /مادونا رمزي
حبيب بباوي مجتمعين  -يحق لكل من السيد /هشام إبراهيم أحمد سويلم والسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي
مجتمعان ( -أ) توقيع الشيكات والمستندات المتعلقة بالتحويلت المالية امام كافة البنوك والمستندات المطلوبة
لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية  -وكذلك القنوات البنكية العادية و التقليدية – دون حدود
واتخاذ كافة التصرفات الضرورية و تشمل القدرة علي التفويض و صلحية إعادة التفويض كما هو مطلوب
(ب)
لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية لي عملية دون أي حدود -1
وتفويض أي من موظفي الشركة في كل أو بعض من الصلحيات الممنوحة لهم بعاليه نيابة عن الشركة ,وذلك
فيما عدا الصلحيات التي تختص الجمعية العامة غير العادية بالموافقة عليها  -ويكون للسيد /هشام إبراهيم أحمد
سويلم والسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي حق تمثيل الشركة أمام البنوك والتوقيع مجتمعين علي كافة العمليات
البنكية شامل حقوق القتراض والرهن والتسهيلت دون حدود.
 - 736ماركو كيككى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  30942وتم ايداعه بتاريخ 2008-03-10
برقم ايداع  5232تم التأشير فى تاريخ  2008-03-10بــ  :الموافقة على تفويض الدكتور  /طارق فوزى
زكى مسعود منفردا فى التوقيع على عقود قروض وتسهيلت ائتمانية نيابة عن الشركة مع كل من البنك المصرى
لتنمية الصادرات وبنك السكندرية وبنك الشركة المصرية العربية الدولية
 - 737شريف محمود فهمى محمود سليمان مدير فرع المقيد برقم قيد  31057وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-16برقم ايداع  5599تم التأشير فى تاريخ  2008-03-16بــ  :للفرعين
 - 741مادونا رمزى حبيب بباوى مدير المقيد برقم قيد  27151وتم ايداعه بتاريخ 2007-09-09
برقم ايداع  18648تم التأشير فى تاريخ  2008-03-24بــ  :تكون سلطات وصلحيات التوقيع الخاصة
يحق للمدير و/او المديرون تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ,و علي هذا الوجه يحق
بالمديرين كالتالي-1 :
للسيد  /رودولف ثييرل منفردا ,و/او السيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي و السيد /هشام إبراهيم احمد سويلم
مجتمعان ,ممارسة أوسع السلطات لدارة الشركة امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و إبرام الصفقات مع
الغير فيما عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العمومية وفقا لعقد تأسيس الشركة والقوانين و اللوائح التنفيذية-2 .
لي اثنان مجتمعان من المديرين -السيد /رودولف ثييرل والسيد /هشام إبراهيم أحمد سويلم والسيدة /مادونا
رمزي حبيب بباوي – الحق في( :ت)توقيع الشيكات والمستندات المتعلقة بالتحويلت المالية امام كافة البنوك
والمستندات المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية وكذلك القنوات البنكية العادية والتقليدية
دون حدود ,واتخاذ كافة التصرفات الضرورية وتشمل القدرة علي التفويض و صلحية اعادة التفويض كما هو
مطلوب لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية لي عملية دون أي حدود( ,ث)
وتفويض أي من موظفي الشركة في كل أو بعض من الصلحيات الممنوحة لهم بعاليه نيابة عن الشركة ,وذلك
لي أثنان مجتمعان من
فيما عدا الصلحيات التي تختص الجمعية العامة غير العادية بالموافقة عليها-3 .
المديرين – السيد /رودولف ثييرل والسيد  /هشام ابراهيم احمد سويلم والسيدة /مادونا رمزي حبيب بباوي – الحق
في تمثيل الشركة أمام البنوك و التوقيع مجتمعان علي كافة العمليات البنكية شامل حقوق القتراض و الرهن و
التسهيلت الئتمانية دون حدود.
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 2007-09-09برقم

 - 742هشام ابراهيم احمد سويلم مدير المقيد برقم قيد  27151وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  18648تم التأشير فى تاريخ  2008-03-24بــ :
 - 743محمد ابراهيم حامد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31332وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-30برقم ايداع  668تم التأشير فى تاريخ  2008-03-30بــ  :وعضو منتدب
 - 744كاظم صابر محمد عبدالرحيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31332وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-30برقم ايداع  668تم التأشير فى تاريخ  2008-03-30بــ  - :تعيين مجلس الدارة لمدة ثلث
سنوات تبدأ من  2022 / 1 / 1وتنتهى فى 2024 / 12 / 13
 - 745فتحى عبد النعيم عثمان محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31332وتم ايداعه بتاريخ
 2008-03-30برقم ايداع  668تم التأشير فى تاريخ  2008-03-30بــ :
 - 746فايز عوض عبد السلم خليفه مدير فرع المقيد برقم قيد  31822وتم ايداعه بتاريخ
 2008-04-17برقم ايداع  8309تم التأشير فى تاريخ  2008-04-17بــ  :استبدال السيد /محسن عبده احمد
حسن ليصبح السيد /فايز عوض عبدالسلم خليفة مدير للفرع
 - 747احمد حسن احمد محمد الخواص مدير المقيد برقم قيد  18020وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-23برقم ايداع  4569تم التأشير فى تاريخ  2008-05-27بــ  :تم تفويض السيد  /احمد حسن
احمد محمد الخواص مدير الشركه في التوقيع نيابه عنها امام وزاره الصحه والدارات التابعة لها والدارة
المركزية لشئون الصيدلية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية وجميع الدارات التابعة لها والدارات
الفرعية والقسام التابعة للدارات المركزية لهيئة الدواء المصرية والتوقيع على كافة العقود الخاصة بهيئة الدواء
المصرية واستلم وتسليم كافة الخطاب والمراسلت والمستندات الخاصة بالشركة والتعامل مع جهاز الدمغه الطبية
 - 748محب مجدى محب قصبجى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  8328وتم ايداعه بتاريخ
 2002-03-17برقم ايداع  1336تم التأشير فى تاريخ  2008-06-05بــ :
 - 749ياسمين مجدى محب قصبجى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  8328وتم ايداعه
بتاريخ  2002-03-17برقم ايداع  1336تم التأشير فى تاريخ  2008-06-05بــ :
 - 750جلل عبدالمقصود حسن على الزربه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  6378وتم
ايداعه بتاريخ  2005-01-11برقم ايداع  38تم التأشير فى تاريخ  2008-06-29بــ  :التجديد لعضاء
مجلس الدارة  .وذلك لمدة ثلث سنوات قادمة اخرى
 - 751ايهاب جلل عبد المقصود على الزربة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6378وتم ايداعه
بتاريخ  2005-01-11برقم ايداع  38تم التأشير فى تاريخ  2008-06-29بــ :
 - 752وليد جلل عبد المقصود حسن الزوربة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6378وتم ايداعه
بتاريخ  2005-01-11برقم ايداع  38تم التأشير فى تاريخ  2008-06-29بــ :
 - 753وجدي محمد علي السنباطي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  6378وتم
ايداعه بتاريخ  2005-01-11برقم ايداع  38تم التأشير فى تاريخ  2008-06-29بــ :
 - 777محمد على محمد موسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17556وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-26برقم ايداع  1057تم التأشير فى تاريخ  2008-12-02بــ :
 - 778مدحت العدوي العزب هلل مدير المقيد برقم قيد  36086وتم ايداعه بتاريخ 2008-12-04
برقم ايداع  25828تم التأشير فى تاريخ  2008-12-04بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللسيد  /مدحت العدوى العزب هلل منفردا التعامل باسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وشهادات الضمان وحق القتراض وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقارى وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق البيع للنفس والغير وله
حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكره
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 - 754محمد محمود فهمى سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  33472وتم ايداعه
بتاريخ  2008-07-08برقم ايداع  14995تم التأشير فى تاريخ  2008-07-08بــ  :ممثل عن شركة
رؤية القابضة للستثمارات  -وافق مجلس الدارة بالجماع على منح صلحيات التوقيع على النحو التالى -:
يكون حق التوقيع عن الشركة للسيد  /محمد محمود فهمى سليمان  -رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ممثل
عن شركة رؤية القابضة للستثمارات مجتمعا مع السيد  /كريم أشرف هشام برقاوي  -بصفته رئيس القطاع المالى
للشركة وذلك في معاملت الشركة مع الغير و فى التوقيع على كافة الوراق والمستندات امام كافة البنوك الداخلية
والخارجية وفتح الحسابات والعتمادات المستندية وقبض المبالغ المستحقة من جميع الخزائن الحكومية وغير
الحكومية وصرف واصدار الشيكات والسحب واليداع والقتراض باسم الشركة بدون حد اقصى وتوقيع عقود
القروض وعقود التسهيلت المصرفية والئتمانية وتقديم الضمانات اللزمة لذلك من رهون وكذلك الشطب لتلك
الرهون وتوقيع عقودهما نيابة عن الشركة وبالنسبة لعقود المشاركات على اراضى جديدة وعقود الشراء للراضى
المملوكة للشركة بالنقد أو بالجل فيكون التوقيع عليها بعد موافقة مجلس الدارة وكذلك الحق فى شراء الوراق
المالية بالبورصة المصرية والتوقيع على كافة المستندات أمام شركات السمسرة فى الوراق المالية وأمناء الحفظ
المركزى وكذلك في التعامل والتوقيع بإسم الشركة وضمن أغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  .تفويض السيد /كريم اشرف هشام
برقاوى -بصفته رئيس القطاع المالى للشركة مجتمعا مع السيد  /ايمن عصام حسين عبد الحميد  -مدير الشئون
القانونية بالشركة فى التوقيع على عقود العملء بالشركة .
 - 755محمد مصطفى عبد العزيز على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33472وتم ايداعه بتاريخ
 2008-07-08برقم ايداع  14995تم التأشير فى تاريخ  2008-07-08بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات
 - 756كريم اشرف هشام برقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33472وتم ايداعه بتاريخ
 2008-07-08برقم ايداع  14995تم التأشير فى تاريخ  2008-07-08بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات
 - 757هيثم خالد احمد بهلول محمد النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33472وتم ايداعه
بتاريخ  2008-07-08برقم ايداع  14995تم التأشير فى تاريخ  2008-07-08بــ  :ممثل عن شركة
رؤية القابضة للستثمارات
 - 758عمر حسن محمد دره رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  21232وتم ايداعه بتاريخ
 2006-11-20برقم ايداع  17693تم التأشير فى تاريخ  2008-07-17بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة
الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس التفويضات
 - 759توحيد محمد توفيق عبد العال مدير المقيد برقم قيد  33757وتم ايداعه بتاريخ 2008-07-24
برقم ايداع  16268تم التأشير فى تاريخ  2008-07-24بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  .يمثل
المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردون او مجتمعون في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللسيد /
توحيد محمد توفيق والسيدة  /ناهد محمد توفيق والسيبدة  /امال محمد توفيق محمد عبد العال مجتمعون أو
منفردون حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والتوقيع لدي الشهر العقاري
ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 760ناهد محمد توفيق محمد مدير المقيد برقم قيد  33757وتم ايداعه بتاريخ  2008-07-24برقم
ايداع  16268تم التأشير فى تاريخ  2008-07-24بــ :
 - 761آمال محمد توفيق محمد مدير المقيد برقم قيد  33757وتم ايداعه بتاريخ  2008-07-24برقم
ايداع  16268تم التأشير فى تاريخ  2008-07-24بــ :
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 - 762محمد مصطفى عبد العزيز على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34002وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-06برقم ايداع  17270تم التأشير فى تاريخ  2008-08-06بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات
 - 763كريم اشرف هشام برقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34002وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-06برقم ايداع  17270تم التأشير فى تاريخ  2008-08-06بــ  :ممثل عن شركة رؤية القابضة
للستثمارات
 - 789حاتم صادق على صادق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97328وتم ايداعه بتاريخ
 1993-12-14برقم ايداع  8071تم التأشير فى تاريخ  2009-01-15بــ  :ممثل للمصرف العربى الدولى
 - 790محمد عصام شهاب عضو منتدب المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ 2009-01-20
برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :للشئون المالية -ممثل عن شركة شنيدر الكتريك
اند سترى
 - 791شريف محمد احمد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-20برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :استقاله
 - 792ارنود دوتانج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ 2009-01-20
برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :استقالة
 - 793رامى مصطفى محمود عبد العزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-20برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :بدل من السيد /شريف محمد
احمد عبد الفتاح -ممثل عن شركة شنيدر الكتريك إندستري
 - 794وليد طارق حسن محمود شتا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-20برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :واستقالتة من منصب رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب  ) -ممثل عن شركة شنيدر الكتريك إندستري
 - 764محمد محمود فهمى سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  34002وتم ايداعه
بتاريخ  2008-08-06برقم ايداع  17270تم التأشير فى تاريخ  2008-08-06بــ  :ممثل عن شركة
رؤية القابضة للستثمارات  -وافق مجلس الدارة بالجماع على منح صلحيات التوقيع على النحو التالى -:
يكون حق التوقيع عن الشركة للسيد  /محمد محمود فهمى سليمان  -رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ممثل
عن شركة رؤية القابضة للستثمارات مجتمعا مع السيد  /كريم أشرف هشام برقاوي  -بصفته رئيس القطاع المالى
للشركة وذلك في معاملت الشركة مع الغير و فى التوقيع على كافة الوراق والمستندات امام كافة البنوك الداخلية
والخارجية وفتح الحسابات والعتمادات المستندية وقبض المبالغ المستحقة من جميع الخزائن الحكومية وغير
الحكومية وصرف واصدار الشيكات والسحب واليداع والقتراض باسم الشركة بدون حد اقصى وتوقيع عقود
القروض وعقود التسهيلت المصرفية والئتمانية وتقديم الضمانات اللزمة لذلك من رهون وكذلك الشطب لتلك
الرهون وتوقيع عقودهما نيابة عن الشركة وبالنسبة لعقود المشاركات على اراضى جديدة وعقود الشراء للراضى
المملوكة للشركة بالنقد أو بالجل فيكون التوقيع عليها بعد موافقة مجلس الدارة وكذلك الحق فى شراء الوراق
المالية بالبورصة المصرية والتوقيع على كافة المستندات أمام شركات السمسرة فى الوراق المالية وأمناء الحفظ
المركزى وكذلك في التعامل والتوقيع بإسم الشركة وضمن أغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  .تفويض السيد /كريم اشرف هشام
برقاوى -بصفته رئيس القطاع المالى للشركة مجتمعا مع السيد  /ايمن عصام حسين عبد الحميد  -مدير الشئون
القانونية بالشركة فى التوقيع على عقود العملء بالشركة .
 - 765هيثم خالد احمد بهلول محمد النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34002وتم ايداعه
بتاريخ  2008-08-06برقم ايداع  17270تم التأشير فى تاريخ  2008-08-06بــ  :ممثل عن شركة
رؤية القابضة للستثمارات
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 - 766شادى سمير احمد رفعت عبد العظيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34514وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-04برقم ايداع  19392تم التأشير فى تاريخ  2008-09-04بــ  - :إعطاء حق التوقيع على
معاملت الشركة للسيد الستاذ  /شادى سمير أحمد رفعت عبد العظيم – رئيس مجلس الدارة – وذلك فى تمثيل
الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك كافة البنوك والسحب واليداع من حسابات الشركة بالبنوك
وإستخراج خطابات الضمان والتعامل مع السجل التجارى والشهر العقارى وهيئة الرقابة على الصادرات
والواردات وهيئة الستثمار وهيئة الرقابة المالية وله حق بيع ورهن أصول ومقومات الشركة المادية والمعنوية
والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فى كل ما يتعلق بإجراءات القتراض من البنوك وله الحق فى
إستلم الشيكات والتوقيع على كافة المستندات وعقود القروض بالبنوك والتوقيع على عقود التأجير التمويلى وكافة
المستندات المتعلقة بهذا الخصوص وكذلك التوقيع على كافة المستندات الخاصة بالتسهيلت الئتمانية والتوقيع على
كافة المستندات الخاصة بحق كفالة الشركة للغير  -وله حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر  ,على
أن تبقى كافة الصلحيات السابقة والورادة بالسجل التجارى كما هى .
 - 801حسنى هانى عبد المجيد عمر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  36948وتم
ايداعه بتاريخ  2009-02-03برقم ايداع  2232تم التأشير فى تاريخ  2009-02-03بــ  :ممثل عن
مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب )  -تعيين السيد الستاذ  /امجد حسين سباق ابو زيد رئيس القطاع المالى
لمجموعة عامر القابضة بدل من السيد الستاذ  /حسن سيد حسين محمد نصر واحتفاظ سيادته بنفس الصلحيات
الممنوحة من قبل لرئيس القطاع المالى فى التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات
حسابات الصرف و التحويلت البنكية وبحد اقصى ( خمسة مليون جنيه مصرى ) مجتمعا مع رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب
 - 813ايهاب عادل على عدس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38650وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-11برقم ايداع  9434تم التأشير فى تاريخ  2009-05-11بــ  :استقالة
 - 814طارق محمد رفعت راضى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38650وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-11برقم ايداع  9434تم التأشير فى تاريخ  2009-05-11بــ :
 - 815أحمد صابر ابراهيم دسوقي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38650وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-11برقم ايداع  9434تم التأشير فى تاريخ  2009-05-11بــ :
 - 816مها احمد شكرى توكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23110وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  4140تم التأشير فى تاريخ  2009-05-24بــ :
 - 817اجلل محمد السباعى بيومى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  23110وتم
ايداعه بتاريخ  2007-03-07برقم ايداع  4140تم التأشير فى تاريخ  2009-05-24بــ :
 - 818طاهر احمد شكرى توكل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  23110وتم ايداعه
بتاريخ  2007-03-07برقم ايداع  4140تم التأشير فى تاريخ  2009-05-24بــ  :تجديد الثقة فى مجلس
الدارة الحالى للشركة لمدة ثلث سنوات  -مع بقاء سلطات التوقيع عن الشركة كما هى دون تعديل
 - 819انسام احمد شكرى توكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  23110وتم ايداعه بتاريخ
 2007-03-07برقم ايداع  4140تم التأشير فى تاريخ  2009-05-24بــ :
 - 820سلوي سمير فاخوري عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  38964وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-27برقم ايداع  10769تم التأشير فى تاريخ  2009-05-27بــ  :استقالة
 - 821سامح سمير فاخورى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38964وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-27برقم ايداع  10769تم التأشير فى تاريخ  2009-05-27بــ :
 - 822نانسى سعد شحاته عبد الملك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38964وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-27برقم ايداع  10769تم التأشير فى تاريخ  2009-05-27بــ :
 - 823تريز انطونيوس توفيق انطونيوس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38964وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-27برقم ايداع  10769تم التأشير فى تاريخ  2009-05-27بــ :
 - 824جمال شنوده مسعد شنوده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38964وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-27برقم ايداع  10769تم التأشير فى تاريخ  2009-05-27بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
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 - 767اسامه محمد حسين السعدى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  29669وتم ايداعه
بتاريخ  2000-05-31برقم ايداع  2065تم التأشير فى تاريخ  2008-09-11بــ  :تجديد عضوية مجلس
ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس الختصاصات والصلحيات  -تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى
البنوك ليصبح على النحو التالى  :ويكون حق التوقيع عن الشركة للسيد الدكتور /اسامة محمد حسين السعدي (
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب) وكذلك بالنسبة للتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات
والمنقولت والصول الثابتة والمتداولة مثل السهم والسندات المملوكة للشركة في هيئات أو شركات أخرى
وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية
وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك في تمثيل الشركة في ابرام والتوقيع على عقود الوكالت والشراء
والبيع لكافة البضائع والخامات ومستلزمات النتاج من الجهات والشركات الجنبية والمحلية والتفاقيات التجارية
والستشارية الدولية والمحلية وكذلك في التوقيع علي عقود تعديل الشركة والنظام الساسي وعقود بيع و شراء
السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيع السيارات بالشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري
وإدارات المرور وكافة المصالح والهيئات الرسمية والحكومية والخاصة وكذلك في التوقيع علي عقود التسهيلت
الئتمانية والرهن والقرض وأي نوع من أنواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية  ,أما فيما
يخص فتح وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع والشيكات والتحويلت البنكية الداخلية والخارجية
والتحصيلت المستندية والعتمادات المستندية من البنوك والمصارف فيكون لكل من للسيد الدكتور /أسامة محمد
حسين السعدي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والدكتورة /سمر اسامة محمد حسين السعدي نائب رئيس
مجلس الدارة للعمليات والتشغيل منفردين ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 768محب منير عزيز عبد الملك مدير المقيد برقم قيد  21892وتم ايداعه بتاريخ 2006-12-27
برقم ايداع  20991تم التأشير فى تاريخ  2008-09-17بــ  :الفرع  -منح السيد  /محب منير عزيز عبد
الملك – مصري الجنسية – مدير الفرع كافه الصلحيات التاليه -1:تمثيل فرع الشركة امام الغير من سلطات
حكوميه او عملء او موردين وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه بما في ذلك القضاء ومصلحة الشهر
العقاري بكافه مأموريتها والسجل التجاري والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والغرفه التجاريه والهيئه
العامه للتأمينات الجتماعيه وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  -2 .فتح الحسابات
البنكيه باسم الشركة بعد موافقة مسبقه من صاحب الصلحية ( ول يحق له تفويض الغير )  ,تشغيل الحسابات
المصرفيه في جمهوريه مصر العربيه باسم الشركة وذك حسبما تقتضيه مصلحة العمل علي ان يكون التوقيع لدي
البنوك مشتركا مع توقيع اخر يحدد من قبل الشركة  -3 .إصدار كشوفات الرواتب وايداع القرارات بذلك لدي
مؤسسات التامين الجتماعي للموظفين المحليين بمواقع الشركة وموظفي العمليات بجمهوريه مصر العربيه
والمساعدين الميدانيين  -4 .تمثيل فرع الشركة أمام السلطات الدارية ( الهيئه التنفيذيه لقوانين العمل ومؤسسات
الضمان الجتماعي والمؤسسات المماثله الخري ) كذلك تقديم الجوبه حول تحقيقات الشرطه حول القضايا
المتعلقه بمواقع اعمال الشركة وعمليات الشركة في جمهوريه مصر العربيه  -5 .القيام بالعمال الداريه اليوميه
بمواقع الشركة ومواقع عمليات الشركة في جمهوريه مصر العربيه  -6 .التأكد من تطبيق الجراءات الداخليه
للشركة في مواقع وانشطه الشركة في جمهوريه مصر العربيه  -7 .تمثيل الشركة لدي الشركات وادارات المناطق
الحرة في جمهوريه مصر العربيه وذلك للتفاوض والتأجير داخلها والتوقيع علي ذلك  .الصلحيات الممنوحه
صالحه لغايه 2023/ 12/ 31م
 - 769ايمن احمد شوقى احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  27288وتم ايداعه بتاريخ 2007-09-17
برقم ايداع  19365تم التأشير فى تاريخ  2008-11-02بــ  :مركز خدمه السيارات بالقطعه رقم  5امتداد
المروحه  -القطاميه
 - 770عمرو محمد محمد على مدير فرع المقيد برقم قيد  27288وتم ايداعه بتاريخ 2007-09-17
برقم ايداع  19365تم التأشير فى تاريخ  2008-11-02بــ  4 :شارع معمل الصابون الزاويه الحمراء  -قسم
الشرابيه -القاهرة
 - 771خالد فؤاد شوقى سليمان الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  27288وتم ايداعه بتاريخ
 2007-09-17برقم ايداع  19365تم التأشير فى تاريخ  2008-11-02بــ  :للرئيس التنفيذى الحق فى
التوقيع امام التامينات والضرائب والجمارك فى كافة التعاملت التى تتم باسم الشركة ولغراض الشركة والتوقيع
على خطابات المرور كما انه يمثل الشركة فى كافة المنازعات التى تنشاء نتيجة انشطة الشركة وباسم الشركة امام
القضاء
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 - 772اسلم محمد زكى محمد الطياوى مدير فرع المقيد برقم قيد  35744وتم ايداعه بتاريخ
 2008-11-24برقم ايداع  24778تم التأشير فى تاريخ  2008-11-24بــ :
 - 773معتز محمد حسن علي مدير فرع المقيد برقم قيد  35744وتم ايداعه بتاريخ 2008-11-24
برقم ايداع  24778تم التأشير فى تاريخ  2008-11-24بــ :
 - 774أكمل مصطفي محمد عطية غنيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17556وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-26برقم ايداع  1057تم التأشير فى تاريخ  2008-12-02بــ :
 - 775سامر السيد مصطفى سعادة محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17556وتم ايداعه بتاريخ
 2006-01-26برقم ايداع  1057تم التأشير فى تاريخ  2008-12-02بــ :
 - 776محمد مصطفي سيد السبع رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  17556وتم ايداعه
بتاريخ  2006-01-26برقم ايداع  1057تم التأشير فى تاريخ  2008-12-02بــ  - :مع بقاء الصلحيات
بالسجل التجارى كما هى .
 - 779اشرف سور نسيم عازر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36239وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-22برقم ايداع  26471تم التأشير فى تاريخ  2008-12-22بــ  :ممثل عن شركة اوراسكوم
للتنمية مصر -الموافقة علي إعتماد كافة توقيعات الشركة بالبنوك بفتح الحسابات والسحب واليداع والتحويلت
وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك وذلك علي النحو التالي :المجموعة (أ) أشرف سور نسيم عازر-
طارق احمد محمود كامل  -عمر محمد علي الحمامصي المجموعة (ب) طارق فيصل يوسف سليمان حيالي -
محمد فؤاد علي السيد جمعه  -وائل موريس ذكي جرجس علي أن تكون جميع التوقيعات موقعة بتوقيع أحد السادة
المجموعة (أ) مع أحد السادة المجموعة (ب) مجتمعين .الموافقة على تفويض كل من أ  /عمر محمد على
الحمامصى وأ  /اشرف سور نسيم عازر وأ  /طارق احمد محمود كامل وأ  /طارق فيصل يوسف سليمان حيالى
وأ  /طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا في التوقيع نيابة عن الشركة في التوقيع على عقود البيع والشراء
والرهن والقتراض وضمان وكفالة الغير لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول لصالح الغير او لصالح
البنوك والتوقيع على عقود التأجير التمويلى وعقود التمويل العقارى التي تكون الشركة طرفا فيها وذلك امام
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكافة المصالح الحكومية والغير حكومية التي يستلزم التوقيع امامها على ان
يكون التوقيع لى اثنين منهم مجتمعين ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 780طارق فيصل يوسف سليمان حيالى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36239وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-22برقم ايداع  26471تم التأشير فى تاريخ  2008-12-22بــ  :ممثل عن شركة اوراسكوم
للتنمية مصر
 - 781وهيب فوزى فهمى برسوم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36239وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-22برقم ايداع  26471تم التأشير فى تاريخ  2008-12-22بــ  :ممثل عن شركة انشنت ساندز
للفنادق
 - 782طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36239وتم ايداعه
بتاريخ  2008-12-22برقم ايداع  26471تم التأشير فى تاريخ  2008-12-22بــ  :ممثل عن شركة
الجونة للخدمات
 - 783شركة اى اف بى ريزورت دفلوبرز ليمتد ممثل المقيد برقم قيد  36239وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-22برقم ايداع  26471تم التأشير فى تاريخ  2008-12-22بــ  :استقالة
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 - 784عادل محمد حافظ محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36349وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-28برقم ايداع  26925تم التأشير فى تاريخ  2008-12-28بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها والمسئولية امام الجهات الرسمية لكل من السيد/عادل محمد حافظ محمود رئيس
مجلس الدارة والسيد/هشام عادل محمد حافظ نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/يحيي عادل
محمد حافظ عضو مجلس الدارة والسيد/محمد عادل محمد حافظ عضو مجلس الدارة منفردين او مجتمعين
ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القتراض
والرهن بكافة انواعه لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام
كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق في توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ماذكر وذلك لصالح البنوك وله الحق في تعيين وعزل مديرين او وكلءمفوضين 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 وله الحق في كفالة الشركات (
شركة اورجانو للتجارة والتوكيلت التجارية وشركة اورجانو لصناعة العلف وشركة اورجانيكس للدواجن )
وكذلك التوقيع علي عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقاري وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل اوبعض ما
ذكر اعله
 - 785هانى مسعد فرج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36561وتم ايداعه بتاريخ 2009-01-12
برقم ايداع  616تم التأشير فى تاريخ  2009-01-12بــ :
 - 786وائل مسعد فرج محمد الحتو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36561وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-12برقم ايداع  616تم التأشير فى تاريخ  2009-01-12بــ :
 - 787نها اشرف محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36561وتم ايداعه بتاريخ 2009-01-12
برقم ايداع  616تم التأشير فى تاريخ  2009-01-12بــ  :تجديد مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات :
 - 788سانجاى تيكو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36616وتم ايداعه بتاريخ 2009-01-14
برقم ايداع  852تم التأشير فى تاريخ  2009-01-14بــ  :منح السيد /سانجاي تيكو ,عضو مجلس إدارة
وعضو منتدب ,الحق في تمثيل الشركة والتعامــــــل باســــمها وضمن أغراضها أمام جميـــــع الجهات الحكومية
والغير حكوميـــــة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخــــاص بكافة أشكالهم ,وكذلك تفويض السيد /سانجاي
تيكو ,عضو مجلس إدارة وعضو منتدب ,فــــي التوقيع علي كافة المستندات اللزمة لتــــــــأسيس الشركات وله,
علي سبيل المثال ل الـــــــحصر ,الحق في التوقيع علي عقود تـــــــأسيس الشركات والنظام الساسي لها
والتوقيـــــــــع أمام مكاتب الشهر العقاري وكذلك الـــــــــتوقيع علي وإصدار كافة التوكيـــــــلت الخاصة بتأسيس
الشركات لصالح وكلء المؤسسين وله الحق في توكيل أو تفويــــــض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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 - 795سيبستيان تييري ريز رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-20برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :ممثل عن شركة شنيدر الكتريك
إندستري -تجديد عضوية الساده اعضاء مجلس الدارة الشركة لمده ثلث سنوات تبد ا من تاريخ التاشير بالسجل
التجاري إعادة صياغة اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة والتأشير بها في السجل
التجاري على النحو التالي :اول :اعمال يقوم بها العضو المنتدب السيد /سيبستيان تييري ريز ,بدون موافقة
المجلس - :التوقيع على المراسلت والمستندات  -تعيين وفصل الوكلء والعاملين وتحديد أتعابهم وأجورهم في
حدود الهيكل التنظيمي للشركة وأحكام القانون وتحديد شروط تعيينهم ومعاشهم وفصلهم - .تقرير إنشاء واستغلل
أي نشاط داخل في غرض الشركة - .إبرام كافة العقود والتفاوض والتنازل والتصالح في حدود  100مليون جنيه
(مائة مليون جنيه مصري) لكل عملية على ان يخطر المجلس بذلك لحقا كما يجوز له تجاوز تلك الحدود بشرط
إخطار المجلس بذلك مسبقا - .إبرام عقود التأمين وتسوية ما يتعلق بها - .استلم جميع المبالغ المستحقة للشركة
وإعطاء المخالصات بشأنها وتمثيل الشركة الجهات الحكومية والمصالح والوزارات والهيئات .علما بان تمثيل
الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط - .قبول ومنح والتنازل وفسخ كافة إيجارات الموال والحقوق
المنقولة والعقارية - .استلم البرقيات والخطابات المسجلة وغير المسجلة وإخطارات الدعاوى القضائية والصيغ
التنفيذية للحكام بكافة انواعها الصادرة لصالح الشركة والحوالت والطرود من مصلحة البريد والشركة المصرية
للتصالت ومصلحة الجمارك وهيئة السكة الحديدية وشركات الملحة والطيران وله الحق في توكيل الغير في كل
او بعض ما ذكر - .تمثيل الشركة في جمعيات الشركاء وبصفة عامة في جميع العمال والعمليات المتعلقة
بممارسة حقوق الشركة في كافة الهيئات والشركات والجمعيات - .القتراض بدون ضمان أو بضمان رهن
عقاري او بضمانات اخرى من الصول الثابتة او في حدود إجمالي اصول الشركة وفقا لخر قوائم ماليه معتمده.
 منح الدفعات المقدمة للموردين لمبالغ ل تزيد عن  %30من قيمة كل طلبية غير شاملة الضريبة - .منحالسلفيات للعاملين على ال يتخطى أجمالي تلك السلفيات في أي وقت مبلغ  3مليون جنيه - .تفويض السلطات في
حالة وجود مانع مؤقت .ـ بيع وشراء العقارات وكافة الموال المنقولة والسيارات وغيرها من وسائل النقل وله
الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ثانيا :اما العمال التية فل يجوز للعضو المنتدب القيام بها إل بعد
الحصول على موافقة المجلس - :إحداث تغيرات في مكونات أصول الشركة بشراء او بيع او مبادلة الراضي او
المباني او مقومات المحل التجارية - .إبرام العقود لمبالغ تزيد على  100مليون جنيه (مائة مليون جنيه مصري)
عدا ما ذكر بهذا الشأن في الفقرة اول - .تقديم الكفالت والضمانات غير ما ذكر في الفقرة اول - .منح القروض
والئتمان والسلفيات غير ما ذكر بالفقرة اول - .القتراض بضمان رهن عقاري او ضمانات أخرى على أصول
الشركة الثابتة غير ما ذكر بالفقرة اول - .المشاركة في شركات جديدة .ثالثا :ول يجوز للعضو المنتدب القيام
بالعمال التية إل بالشتراك مع العضو المنتدب للشئون المالية /محمد عصام شهاب - :يتولى كل من العضو
المنتدب  /سيبستيان تييري ريز ,والعضو المنتدب للشئون المالية  /محمد عصام شهاب ,فتح الحسابات بالبنوك
وإدارتها وغلقها ويشمل ذلك الحسابات الجارية والودائع والتوقيع على الكمبيالت والشيكات وقبولها وتظهيرها
وإعطاء المخالصات بشأنها  -فتح كافة العتمادات المستندية والتوقيع على اللتزامات المكفولة لصالح الجمارك
وطلب إصدار الكفالت للعطاءات العامة والخاصة وخطابات الضمان وتقرير الغطاء اللزم بها .ولكل منهما,
مجتمعين أو منفردين ,الحق في توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 796الستاذ اويغار بال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-20برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :بدل من السيد /ارنود دوتانج-
ممثل عن شركة شنيدر الكتريك إندستري
 - 797هانى رامى محمد توكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-20برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :ممثل عن شركة التوكل
الكهربائيه (جيل
 - 798كورين مانفيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36709وتم ايداعه بتاريخ 2009-01-20
برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2009-01-20بــ  :شركة الكترو بورسلين
 - 799احمد كامل عليوه عبد المجيد خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36838وتم ايداعه بتاريخ
 2009-01-28برقم ايداع  1796تم التأشير فى تاريخ  2009-01-28بــ  :استقالة
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 - 800احمد سعد محمود فتح ا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  36838وتم ايداعه
بتاريخ  2009-01-28برقم ايداع  1796تم التأشير فى تاريخ  2009-01-28بــ  :التجديد لعضاء مجلس
الدارة الحاليين لمدة اخرى ثلث سنوات من تاريخ الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 2022/6/16
 - 810خالد عبد الشكور عبد العزيز على مدير فرع المقيد برقم قيد  38475وتم ايداعه بتاريخ
 2009-04-29برقم ايداع  8608تم التأشير فى تاريخ  2009-04-29بــ :
 - 811ناجى مصطفى احمد الطوخى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38650وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-11برقم ايداع  9434تم التأشير فى تاريخ  2009-05-11بــ :
 - 812احمد محمود فتحى محمود عبد الحميد بركات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  38650وتم
ايداعه بتاريخ  2009-05-11برقم ايداع  9434تم التأشير فى تاريخ  2009-05-11بــ :
 - 802رشيد عبو .....رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  37006وتم ايداعه بتاريخ
 2009-02-05برقم ايداع  2466تم التأشير فى تاريخ  2009-02-05بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة  -يكون
للسيد  /رشيد عبو رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كافة السلطات والصلحيات وتمثيل الشركة أمام جميع
الوزارات والهيئات والدارات والمصالح الحكومية والغير حكومية وشركات قطاع العمال العام والخاص
والفراد وإجراء جميع المعاملت والصفقات التجارية الخاصة بالشركة مع جميع الهيئات الحكومية وغير
الحكومية والفراد وله الحق فى تمثيل الشركة أمام جميع البنوك التجارية والتوقيع منفردا علي كافة المستندات
والوراق الخاصة باستيراد السلع والحبوب بكافة انواعها وله الحق في التوقيع منفردا علي إجراء جميع المعاملت
البنكية على سبيل المثال وليس الحصر القراض والقتراض وربط الودائع وفكها والتسهيلت الئتمانية
والعتمادات المستندية وجميع المعاملت البنكية الخرى وسحب أى مبالغ مالية  .وتكون الصلحيات والحق فى
التوقيع عن الشركة على الشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وعقود التسهيلت بكافة أنواعها وكافة
الكمبيالت والوراق التجارية وإيصالت المانة وعقود الرهن وبيع الصول والقتراض وجميع صلحيات
التوقيع بالنيابة عن الشركة للفئتين ( أ ) و(ب) كما يلى  -:الفئة ( أ ) السيد  /رشيد عبو والسيد  /محمد جابر محمد
عامر المراقب المالي بالشركة والسيد  /عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز الفقي والسيد  /احمد محمد صفاء
الدين حافظ الحوشي الفئة ( ب ) السيد  /احمد سعيد عبد العزيز والسيد  /باهر نبيل محمد ابراهيم وبذلك يكون
حق التوقيع لى شخصين مجتمعان سواء من الفئة ( أ ) أو الفئة (ب) على الشيكات والتحويلت البنكية وخطابات
الضمان والعتمادات المستندية لمبلغ من  100الى  100000جنيها مصريا  ,و يكون لي شخصين يكون
إحداهما علي القل من الفئة ( أ ) الحق في التوقيع مجتمعان علي مبلغ من  100,001الي  500000جنيها
مصريا  ,و لى شخصين من الفئة ( أ ) الحق فى التوقيع مجتمعان على ما يزيد عن مبلع  500000جنيها
مصريا  ,ويكون لى شخصين من الفئة ( أ ) الحق فى التوقيع مجتمعان على القتراض وتجديد التسهيلت البنكية
وإعادة الجدولة ورهن أو بيع الصول والتوقيع بالنيابة عن الشركة أمام الشهر العقارى والتوقيع علي مستندات
الستيراد والتخليص الجمركي والفراجات الجمركية وايصالت المانة مع البنوك والتعاقدات وللستاذ  /عبد
العزيز عبد المنعم الفقي عضو مجلس الدارة الحق في التوقيع على عقود توظيف العاملين وتجديدها بالشركة .
و للستاذ /باهر نبيل محمد ابراهيم الحق فى تمثيل الشركة أما وزارة النقل وهيئاتها وإداراتها وهيئة وإدارة
شرطة ميناء دمياط وهيئات وإدارات شرطة جميع الموانى المصرية  ,ولي شخصين من الفئتين ( أ ) و( ب )
الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .مع البقاء على صفات وصلحيات مجلس الدارة الممنوحة
سابقا .
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 - 803محمد احمد محمد شكرى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  33607وتم ايداعه
بتاريخ  2008-07-15برقم ايداع  15621تم التأشير فى تاريخ  2009-03-03بــ  :لرئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التوقيع عن الشركة فى كافة العقود
والمعاملت والتعاقدات والتعامل مع الجهات الحكومية والغير الحكومية والفراد والمؤسسات ولهما الحق فى
تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود أنظمة الشركات بكافة أنواعها وتعديلتها امام كافة الجهات
الدارية المختصة خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك شركات التأمين ومصلحة الشهر العقارى وقطاعات
الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجارى والغرفة التجارية والتعامل والتوقيع عن الشركة
مجتمعين او منفردين فى جميع المعاملت المالية وفتح الحسابات واليداع والسحب لدى البنوك والتوقيع على
الشيكات وصرف الشيكات والتعامل مع البنوك من إيداع وصرف وتقديم العروض والحق فى البيع والشراء
والرهن ويجوز لهما تعيين عدة مديرين ووكلء مفوضيين وأن يخولهم أيضا فى التوقيع عن الشركة مجتمعين أو
منفردين كما يجوز لهما أن يفوضوا أو يوكلوا من يشاء فى القيام ببعض أو كل ما ذكر
 - 804محمود احمد محمد شكرى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33607وتم ايداعه بتاريخ
 2008-07-15برقم ايداع  15621تم التأشير فى تاريخ  2009-03-03بــ :
 - 805سناء محمد القصبى العريان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33607وتم ايداعه بتاريخ
 2008-07-15برقم ايداع  15621تم التأشير فى تاريخ  2009-03-03بــ :
 - 806فتحى ابراهيم عبدا ابراهيم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  37743وتم ايداعه
بتاريخ  2009-03-19برقم ايداع  5694تم التأشير فى تاريخ  2009-03-19بــ  :ـــ الموافقة علي
التجديد لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لمدة ثلث سنوات تبدا من تاريخ انعقاد هذه الجمعية
 - 807سركيس بارسيك واهام كزليان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  37899وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-26برقم ايداع  6262تم التأشير فى تاريخ  2009-03-26بــ  :تجديد تعيين مدة مجلس الدارة
لمدة اخرى
 - 808احمد على عبد العال عثمان عضو منتدب المقيد برقم قيد  37915وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-29برقم ايداع  6332تم التأشير فى تاريخ  2009-03-29بــ  :تجديد مدة المجلس لفترة قادمة
بنفس الصلحيات ونفس التشكيل
 - 809محمد احمد عطيه محمود مدير عام المقيد برقم قيد  38196وتم ايداعه بتاريخ 2009-04-13
برقم ايداع  7420تم التأشير فى تاريخ  2009-04-13بــ  :بدل من السيدة  /روحية ابراهيم دسوقى جمعه (
لوفاتها )
 - 825عاليه علي حنفي محمد مدير المقيد برقم قيد  102377وتم ايداعه بتاريخ  2009-05-28برقم
ايداع  10826تم التأشير فى تاريخ  2009-05-28بــ  :انتهاء مده تعيينها وصلحياتها
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 - 826محمد عبد العزيز عبد العال الديب مدير المقيد برقم قيد  102377وتم ايداعه بتاريخ
 2009-05-28برقم ايداع  10826تم التأشير فى تاريخ  2009-05-28بــ  :للفرع الشركة في مصر بدل
من المدير السابق السيدة /عاليه علي حنفي محمد – مصرية الجنسية وذلك لمدة ثلث سنوات اعتبارا من /7 /7
إدارة أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية وفق نظم ولوائح
 2021ومنحه كافة الصلحيات التية.1 :
تمثيل الشركة في كافة المور أمام جميع الوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات
الشركة.2 .
ابرام وتنفيذ العقود المحلية والمعاملت
والمؤسسات والشخاص والشركات في جمهورية مصر العربية.3 .
الحكومية في جمهورية مصر العربية إذا كان تنفيذ ذلك مطلوبا بموجب القانون المحلي في جمهورية مصر العربية
إدارة أعمال مكتب الشركة في جمهورية مصر العربية
بشكل حصري من قبل الممثلين المحليين للشركة.4 .
توقيع وتحرير
استلم الكتب والتبليغات والشعارات نيابة عن المكتب الفرعي.6 .
وتصريف أعماله.5 .
وتنفيذ وتقديم واجراء كافة الطلبات والمستندات والمعاملت والستمارات والتصاريح والسندات والصكوك وكل ما
يراه الممثل المذكور ضروريا أو مناسبا لتسجيل الشركة المذكورة كمكتب فرعي بموجب القوانين المرعية في
تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم في جمهورية مصر العربية على اختلف
جمهورية مصر العربية.7 .
درجاتها واختصاصاتها وأمام المحكمين وأمام كافة السلطات والمؤسسات التنفيذية أو الدارية والدوائر الحكومية
بما في ذلك كتاب العدل ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك في جميع المسائل أو الدعاءات والدعاوي القضائية
والدعاوي والطلبات والنزاعات والضرائب والرسوم الجمركية والغرامات الجمركية والستئنافات وادعاء لغير
والعتراضات على التكاليف الضريبية وقضايا المحاسبة المقامة من قبل شركتنا أو ضدها أو التي نكون طرفا فيها
بأي شكل كان أو لنا أيه مصلحة فيها مع كافة الصلحيات للمرافعة والمدافعة والمقاضاة في جميع المراجعات
والقضايا والجراءات القانونية الضرورية.
 - 827عبله يوسف عبدا حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه بتاريخ
 1984-11-03برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ  :عن شركه ممفيس للدوية
 - 828محمود عمرو عبدالحميد جاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه بتاريخ
 1984-11-03برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ  :ممثل عن الشركه القابضه للدوية
 - 829عادل احمد على الخبيرى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه
بتاريخ  1984-11-03برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ  :ممثل عن الشركة
العربية الدوائية والمستلزمات الطبية ( اكديما ) تجديد مدة عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة  .على
الشركة مراعاة اعمال حكم المادة  177من القانون  159لسنة  1981ومراعاة العض على الجمعية العامة
للتصديق .
 - 830محمد صلح الدين على حسن فايد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه بتاريخ
 1984-11-03برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ  :ممثل عن الشركة العربية الدوائية
والمستلزمات الطبية ( اكديما )
 - 831نفين كمال على كشميرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه بتاريخ
 1984-11-03برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ  :ممثل عن المصرف المتحد
 - 832ايناس صلح احمد الصفتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه بتاريخ
 1984-11-03برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ  - :ممثل عن الشركة العربية
الدوائية والمستلزمات الطبية ( اكديما )
 - 833معتز محمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه بتاريخ 1984-11-03
برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ  :ممثل عن المصرف المتحد
 - 834عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شتله عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  866وتم ايداعه بتاريخ
 1984-11-03برقم ايداع  184تم التأشير فى تاريخ  2009-06-03بــ :
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 - 835رانيا عادل محمد صبرى راشد مدير المقيد برقم قيد  39170وتم ايداعه بتاريخ 2009-06-04
برقم ايداع  11438تم التأشير فى تاريخ  2009-06-04بــ  :يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة يمثل
المديران السيدة /رانيا عادل محمد صبرى راشد محمد صبرى و السيد /شريف محمد حمدى السيد منصور الخولى
الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديران
مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس
الشركات و الحق فى الشتراك مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ويجوز أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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 والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في 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  ,وتمثيل الشركة أمام القضاء  ,وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 836شريف محمد حمدى السيد منصور مدير المقيد برقم قيد  39170وتم ايداعه بتاريخ
 2009-06-04برقم ايداع  11438تم التأشير فى تاريخ  2009-06-04بــ :
 - 837نجيب على العيسوى عطوه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  39283وتم ايداعه بتاريخ
 2009-06-10برقم ايداع  11976تم التأشير فى تاريخ  2009-06-10بــ  :يمثل السيد رئيس مجلس
الدارة الشركه في علقتها مع الغير ولة في هذا الصدد اوسع السلطات في التعامل ضمن أغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم
وكذلك التعامل مع 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 وكذلك حق التوقيع على العقود والشراء والبيع واصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه والراضى والسيارات بأسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق وقبض ودفع المبالغ و توقيع و تمويل وبيع وتسرية كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوالجل وله حق
توكيل وتفويض الغير في كل البعض ماذكر مع مراعاه أحكام القوانين والقرارات السياسية وعلي الشركة الحصول
علي كافة التراخيص الزمة بمباشرة نشاطها وله حق الصلح والبراء وله حق التوقيع علي عقود القتراض
والرهن
 - 838السيد محمد ابراهيم السايس مدير فرع المقيد برقم قيد  38436وتم ايداعه بتاريخ
 2009-04-28برقم ايداع  8433تم التأشير فى تاريخ  2009-06-30بــ :
 - 839محمد محمود عباس مصطفي مدير فرع المقيد برقم قيد  38436وتم ايداعه بتاريخ
 2009-04-28برقم ايداع  8433تم التأشير فى تاريخ  2009-06-30بــ :
 - 840محمد اسعد عبدالفتاح شعبان مدير فرع المقيد برقم قيد  3981وتم ايداعه بتاريخ
 2009-07-14برقم ايداع  14754تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ :
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 - 841حسن محمود حافظ الهريدي مدير المقيد برقم قيد  40259وتم ايداعه بتاريخ 2009-07-26
برقم ايداع  15529تم التأشير فى تاريخ  2009-07-26بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير
ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -ولهما 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 للجنية المصرى
والدولر لكل من السيدة  /نيفين حسن عبد العزيز على حسنين والسيد  /هشام محمد احمد ابراهيم والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه
والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم الحق فى
تاسيس الشركات والشتراك فى تاسيسها والتوقيع على عقود التاسيس والتعديل امام مصلحة الشهر العقارى وتمثيل
الشركة فى كافة الجراءات امام هيئة الستثمار والسجل التجارى والغرفة التجارية واقامة الدعوى امام المحاكم
بكافة درجاتها وكذلك لهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  -ولكل من السيد  /حسن محمود
حافظ الهريدى والسيدة  /نيفين حسن عبد العزيز على حسنين حق القتراض والرهن وبيع الصول لممتلكات
الشركة مجتمعين فقط
 - 842مرفت سعيد محمد ايوب مدير المقيد برقم قيد  40366وتم ايداعه بتاريخ  2009-07-29برقم
ايداع  15895تم التأشير فى تاريخ  2009-07-29بــ :
 - 843محمد حسن محمد محمود مدير فرع المقيد برقم قيد  40744وتم ايداعه بتاريخ 2009-08-20
برقم ايداع  17501تم التأشير فى تاريخ  2009-08-20بــ :
 - 844رشا محمود حسن محمود رشيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306970وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-18برقم ايداع  16191تم التأشير فى تاريخ  2009-08-26بــ :
 - 864محمود عبد الخالق طلعت رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44275وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-25برقم ايداع  4246تم التأشير فى تاريخ  2010-02-25بــ  :استقالة
 - 865عصام السيد عبدا محمد عماره رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44275وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-25برقم ايداع  4246تم التأشير فى تاريخ  2010-02-25بــ  :الموافقة على تجديد مدة عضوية
اعضاء مجلس الدارة لمدة مماثلة
 - 866محمد عصام السيد عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44275وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-25برقم ايداع  4246تم التأشير فى تاريخ  2010-02-25بــ :
 - 867احمد محمد السيد عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44275وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-25برقم ايداع  4246تم التأشير فى تاريخ  2010-02-25بــ :
 - 969عبدالهادي محمد علي حسن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22406وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-30برقم ايداع  1597تم التأشير فى تاريخ  2011-02-22بــ  :تجديد تعيين مجلس الدارة
الحالى لفترة اخرى
 - 970احمد محمد رفقي احمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  51455وتم ايداعه بتاريخ
 2011-04-21برقم ايداع  6537تم التأشير فى تاريخ  2011-04-21بــ  :الموافقة للعضو المنتدب على
التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول وذلك
للنفس أو الغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وله الحق في توكيل او تفويض الغير
وذالك البنوك او الغير
 - 971احمد محمد سيد جمعه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  51455وتم ايداعه بتاريخ
 2011-04-21برقم ايداع  6537تم التأشير فى تاريخ  2011-04-21بــ  :المنتدب نائبا لرئيس مجلس
الداره
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 - 845احمد محمد انور السيد فهيم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  306970وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-18برقم ايداع  16191تم التأشير فى تاريخ  2009-08-26بــ  - :تجديد عضوية
مجلس إدارة الشركة مع بقاء كافة الصفات والختصاصات كما هى مدونة بالسجل التجاري  :وقد حددت
صلحيات السيد /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وفقا للتي :مباشرة جميع التصرفات الخاصة بنشاط
الشركة ,وفي سبيل تحقيق أهدافها ومصالحها .وضع اللوائح المالية للشركة  .وضع لئحة نظم عمل مجلس الدارة
من حيث الجتماعات .توزيع الختصاصات على أعضاء المجلس  .إبرام كافة التصرفات المالية للشركة
بالشتراك مع السيد /أحمد محمود حسن محمود رشيد ,نائب رئيس مجلس الدارة ,فى حدود الموازنة التقديرية
المعتمدة من مجلس الدارة  .سلطة التوقيع لدى البنوك نيابة عن الشركة مجتمعا مع السيد /كمال محمد اشرف ,
المستشار المالى للشركة  .سلطة تعيين جميع مديري وموظفي الشركة ,وتحديد مسئولياتهم ,ومعاملتهم المالية,
وذلك بعد العرض على مجلس الدارة وموافقته على ذلك  .صلحية وضع أساليب للعمل داخل الشركة ووضع
جميع اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة وله سلطة توقيع الجزاء عليهم فى حالة المخالفة  .حق تشكيل اللجان
الفرعية المعاونة لنجاز أعمال الشركة مع العرض على الجمعية العامة العادية بنتائج هذه العمال  .حق التوقيع
على القوائم المالية للشركة ومناقشتها وتعديل ما يراه وبما يتفق مع مصلحة الشركة وفى حدود القوانين المنظمة
وذلك بعد اعتماد مجلس الدارة للقوائم الماليه للشركة  .إعداد التقرير السنوي لمجلس الدارة عن نشاط الشركة
ومناقشته فى اجتماع لمجلس الدارة والرد على الملحظات المبداه فى جانب مراقب الحسابات .الحق فى وضع
السياسة العامة للشركة مع مجلس الدارة والتى تمكنه من تحقيق أهدافها ونشاطها الذى أسست من أجله  .تمثيل
الشركة قانونا أمام القضاء والغير وكافة الجهات الحكومية.
 - 846طارق احمد منجى جعيصه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  306970وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-18برقم ايداع  16191تم التأشير فى تاريخ  2009-08-26بــ  :استقالة
 - 847احمد محمود حسن محمود رشيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306970وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-18برقم ايداع  16191تم التأشير فى تاريخ  2009-08-26بــ :
 - 848مها محمود حسن محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306970وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-18برقم ايداع  16191تم التأشير فى تاريخ  2009-08-26بــ :
 - 849محمود حسن محمود رشيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306970وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-18برقم ايداع  16191تم التأشير فى تاريخ  2009-08-26بــ :
 - 850مصطفى كامل السعيد بدر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  40971وتم ايداعه بتاريخ
 2009-09-03برقم ايداع  18469تم التأشير فى تاريخ  2009-09-03بــ  :الموافقة على مد مدة مجلس
الدارة ثلث سنوات قادمة مع بقاء التشكيل الحالى
 - 851يلديراى ديرليك  Dirlik Yildirayرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41341وتم ايداعه بتاريخ
 2009-09-30برقم ايداع  19790تم التأشير فى تاريخ  2009-09-30بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة
مجتمعين أو منفردين يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والفراج عن رأس المال المودع بالبنوك وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق
التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع على
عقود القتراض والتسهيلت الئتمانية والتمويل العقارى والتجارى وله حق التوقيع على عقود الرهن بكافة
أنواعها والعقود التكميلية وتعزيز حق عينى أصلى أو تبعى وله حق التوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية
والتوقيع على عقود الوكالة لكافة أصول الشركة سواء وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر .
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 - 2797محمد عبد الحفيظ عبد الفتاح محمود مدير فرع المقيد برقم قيد  158019وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45719تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2798محمد عبد ا ابو سريع محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  158019وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45719تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2799احمد محمد محمود خليفه مدير المقيد برقم قيد  158030وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-06
برقم ايداع  45897تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ  :استقالة
 - 2800محمد ياسر نديم سعيد سروجي مدير فرع المقيد برقم قيد  158039وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45906تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2801محمد محمد شوقى عوض رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158047وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45914تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ  :تعيين مجلس ادارة
 - 2802ايمن محمود ثابت عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158047وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-06برقم ايداع  45914تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2803مصطفى محمد محمد شوقى عوض عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158047وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-06برقم ايداع  45914تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2804محمد محمد شوقى عوض رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158047وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45914تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 852محمود صلح الدين مرسى ابو سيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41539وتم ايداعه
بتاريخ  2009-10-12برقم ايداع  20457تم التأشير فى تاريخ  2009-10-12بــ  :يملك حق التوقيع عن
الشركة رئيس مجلس الدارة السيد /محمود صلح الدين مرسى ابو سيف ممثل عن شركة حماض للتجارة ( ش
ذم م ) (منفردا ) وذلك امام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع
العمال بكافة اشكالهم وجميع الوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وعلى الخص وزارة الطيران المدنى
وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات والتأمينات الجتماعية
والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات والمرور
والجمارك والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة
لدارة الشركة وكذلك ابرام العقود والتعاقدات مع الشركات الخرى وكذلك له منفردا حق التوقيع والتعامل امام
كافة البنوك واليداع وفتح جميع الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وفك ودائع البنوك والتوقيع على
الشيكات والسحب وحق المصادقة على الحسابات المدينة والدائنة وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السنذات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وكافة العمال المصرفية امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باسم
الشركة ولمصلحتها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 853راشيل سمير دانيال شحاته مدير فرع المقيد برقم قيد  42175وتم ايداعه بتاريخ
 2009-11-10برقم ايداع  22876تم التأشير فى تاريخ  2009-11-10بــ  :للفروع
 - 854احمد عبدالعزيز عبدالرحيم محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34085وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-11برقم ايداع  17627تم التأشير فى تاريخ  2009-12-21بــ  :ممثل عن الشركة العامة
للمشروعات الفنية تيبكو
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 - 855محمود كامل محمود محمود سلطان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34085وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-11برقم ايداع  17627تم التأشير فى تاريخ  2009-12-21بــ  :يحق للسيد المهندس /محمود
كامل محمود سلطان (رئيس مجلس الدارة) توكيل المحامين والتقاضي باسم الشركة وفى التصالح وفى ادارة
تكون ادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية
وتشغيل السيارات بانواعها- .
والغير حكومية وامام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وامام هيئة المجتمعات العمرانية وامام جهاز مدينة  6اكتوبر
لكل من المهندس /احمد عبد العزيز عبد الرحيم (عضو مجلس الدارة المنتدب) و الستاذ /ادهم حسن احمد السيد
اما حق فتح الحسابات الئتمانية وحق السحب واليداع والتوقيع
(عضو مجلس الدارة المنتدب) مجتمعين- .
على الشيكات وصرف الشيكات امام جميع البنوك تكون لكل من المهندس /احمد عبد العزيز عبد الرحيم (عضو
مجلس الدارة المنتدب) أو الستاذ /ادهم حسن احمد السيد (عضو مجلس الدارة المنتدب) مجتمعا مع اى من
الستاذ /محمد عتريس محمود مصطفى او الستاذ /ابراهيم عبد ا ابراهيم ابو النجا او الستاذ  /محمد محمد
يكون لمجلس الدارة حق تفويض احد اعضائة اواكثر فى عمل التسهيلت الئتمانية
عبدا عبدالونيس- .
وعمل القروض والرهون لصالح البنوك والبيع والشراء ورهن اصول الشركة والحق فى التوقيع نيابة عن الشركة
فى كافة اجراءات التعاقد الخاصة بشراء الماكينات وقطع الغيار وعقود الصيانة  .تفويض كل من المهندس /احمد
عبد العزيز عبد الرحيم (عضو مجلس الدارة المنتدب) و الستاذ /ادهم حسن احمد السيد (عضو مجلس الدارة
المنتدب) مجتمعين فى التوقيع على التعاقدات المسندة (المبيعات) الى الشركة واوامر التوريد الخاصة بالشركة
داخل او خارج جمهورية مصر العربية
 - 856محمد حسين عبد الواحد اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34085وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-11برقم ايداع  17627تم التأشير فى تاريخ  2009-12-21بــ  :ممثل عن الشركة العامة
للمشروعات الفنية تيبكو
 - 857عمرو يوسف محمد الدهان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34085وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-11برقم ايداع  17627تم التأشير فى تاريخ  2009-12-21بــ  :ممثل عن الشركة العامة
للمشروعات الفنية تيبكو
 - 858فيصل محمد احمد داود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34085وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-11برقم ايداع  17627تم التأشير فى تاريخ  2009-12-21بــ  :ممثل عن الشركة العامة
للمشروعات الفنية تيبكو
 - 968طارق احمد نجيب عبد ا زغلول عضو منتدب المقيد برقم قيد  50278وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-20برقم ايداع  1706تم التأشير فى تاريخ  2011-01-20بــ  :الموافقة على تجديد تعيين مجلس
الدارة ومنح السيد  /طارق أحمد نجيب زغلول بصفته عضو منتدب ممثل عن شركة سى إم إيه سى جى إم شركة
مساهمة فرنسية كافة الختصاصات السابق منحها للسيد  /جون باسكال رينى جيوردا وحق التوقيع علي عقد ايجار
الدور الول من المبني المملوك للشركة بالسكندرية مع مراعاة المتثال لسياسات الشركة  -الموافقة علي تفويض
السيد /طارق أحمد نجيب زغلول – بصفته عضو منتدب ممثل عن شركة سى إم إيه سى جى إم (شركة مساهمه
فرنسيه في بيع الثاث المملوك للشركة مع مراعاة المتثال لسياسات الشركة مع البقاء على كافة الصلحيات
الممنوحة لمجلس الدارة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي بدون تعديل

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

Page 898 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 859احمد صلح الدين عبدالوهاب العبد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157308وتم ايداعه بتاريخ
 2004-01-12برقم ايداع  433تم التأشير فى تاريخ  2010-01-03بــ  :يملك حق التوقيع عن الشركة وحق
الدارة والتوقيع علي اطلقهما – منفردين – كل من السادة  :سامي عبدالنبي جلل عبدالحي رئيس مجلس الدارة
 ,ناجي مصطفي عطية محمد جوده العضو المنتدب – نائب رئيس مجلس الدارة  ,ايمن عبدالنبي جلل عبدالحي
عضو مجلس ادارة  ,محمود عبدالنبي جلل عبدالحي عضو مجلس ادارة  ,بلل عبدالنبي جلل عبدالحي عضو
مجلس ادارة  .ولهما كذلك منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات
وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق
القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ,والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى 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  ,وكذلك تمثيل الشركة
امام الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المعاملت والتوقيع علي جميع العقود والمعاملت والتوقيع علي
المستندات والطلبات اللزمة لذلك امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق  .ولرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة
امام القضاء واتخاذ ما يلزم لنهاء اجراءات التقاضي وكذلك أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة
العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكافة الجهات الحكومية
والوزارات المعنية والتعامل مع كافة أجهزة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة و امام الهيئة العامة للتنمية
الصناعية واتحاد الصناعات والتحاد المصرى للتشييد والبناء وأمام مصلحة الجمارك وشركات الملحة واستلم
وتسليم أذون التسليم والبضائع والمنقولت والسيارات وكذلك أمام جميع إدارت المرور وله الحق في توكيل او
تفويض الغير في كل أو بعض صلحياته .
 - 860بول انتوني رادون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43610وتم ايداعه بتاريخ
 2010-01-26برقم ايداع  1672تم التأشير فى تاريخ  2010-01-26بــ  :الموافقة على الغاء كافة
التوقيعات المعتمدة على معاملت الشركة وتعهداتها لدى كافة الجهات ولدى بنك اتش اس بى سى ايجيبت (ش  .م
والموافقة على منح حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها
 .م )  .للسيد  /مصطى محمود رؤوف
لي اثنين من السادة التى اسمائهم (مجتمعين) وهم  - 1السيد  /سامح محمد رأفت ابوزيد  - 2السيد  /احمد
صلح الدين عونى  -3السيد  /شريف بيومى فهمى  -4السيد  /بسنت احمد فؤاد محمد  .والموافقه على تعديل
التوقيعات المعتمدة على حسابات شركة  /آتش أس بي سي لخدمة النقل اللكتروني للبيانات ايجيبت ش .م .م
لدى بنك  /اتش اس بى سى ايجيبت  .مجموعة ( أ ) &(ب) على أن يكون الموقعون المعتمدون على حسابات
شركة  /آتش أس بي سي لخدمة النقل اللكتروني للبيانات ايجيبت ش .م .م لدى بنك  /اتش اس بى سى ايجيبت
كما يلى  -:مجموعة ( أ ) بحد اقصي  2مليون دولرامريكي و ما يعادله بالجنيه المصري  -1 -:السيد /
سامح محمد رأفت ابو زيد  -2السيد  /أحمد صلح الدين عونى مجموعة (ب) بحد اقصي  600,000دولر
 -2السيد  /شريف بيومى
 -1السيد /بسنت احمد فؤاد محمد
و ما يعادله بالجنيه المصري -:
 -3السيد  /طارق نهاد جمعة على ان يكون صلحيات التوقيع كما يلى -1 -:حتى  2مليون دولر
فهمى
امريكى او ما يعادله بالجنيه المصري اى عضوين من مجموعه (أ) او اى عضو واحد من مجموعه (أ) مجتمعا
مع اى عضو واحد من مجموعه (ب) -2 .حتى  600الف دولر امريكى او ما يعادله بالجنيه المصري اى
عضوين من مجموعه (ب) او اى عضو واحد من مجموعه (أ) مجتمعا مع اى عضو واحد من مجموعه (ب) .
 - 861وائل عبد الرحمن بكر ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43687وتم ايداعه بتاريخ
 2010-01-31برقم ايداع  1948تم التأشير فى تاريخ  2010-01-31بــ  :تجديد وتمديد مدة مجلس الدارة
 تفويض السيد الستاذ  /وائل عبد الرحمن بكر ابراهيم في سحب الشيكات وايداعها والتوقيع عليها منفردا وكذلكالكمبيالت والقيام بكل التعاملت المصرفية واصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية منفردا وله حق
القتراض والرهن والحصول علي كل التسهيلت الخاصة بالقتراض والضمانات والسندات والشيكات والمبادلت
وكل التسهيلت باسم الشركة وله الحق فى التوقيع على عقود كفالة ديون الغير وذلك مقابل الضمانات التي قد
تكون مطلوبة من قبل البنك بما في ذلك اسلوب الرتهان والتسديد والحجز واليقاف وكذلك تمثيل وتسجيل كل
المستندات المطلوبة لصالح البنك أو المؤسسة المصرفية .
 - 862غادة عبد السلم البلطجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44275وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-25برقم ايداع  4246تم التأشير فى تاريخ  2010-02-25بــ  :استقالة
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 - 863محمود محمد خيرت محمود عضو منتدب المقيد برقم قيد  44275وتم ايداعه بتاريخ
 2010-02-25برقم ايداع  4246تم التأشير فى تاريخ  2010-02-25بــ  :استقالة
 - 868طارق عبد المنعم السيد محمد هللى مدير المقيد برقم قيد  44465وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-08برقم ايداع  5008تم التأشير فى تاريخ  2010-03-08بــ  - :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافه العقود
والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية التجارية
وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق في معاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق شراء
جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض والرهن وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون
وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله دفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذينة والتجارية وابرهم كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة في النقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر.
 - 869ليوجن  Liu Junمدير المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ  2010-03-11برقم ايداع
 5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ  :عام لمصنع الشركة
 - 870سون اى شانغ  SUN YUXIANGمدير عام المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-11برقم ايداع  5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ  :ويباشر المديرون الدارة لمدة
غير محددة  .يمثل المديران العامون وهم الساده /سون اى شيانغ  Sun Yixiangوليوجن  Liu Junالشركة
فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين ولمن يفوضونه فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بإسمها وتمثيلها أمام القضاء وتنفيذ العقود والمعاملت المرتبطة بغرض الشركة فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون ولئحته التنفيذية للجمعية العامه ولهما على الخص تعيين وعزل مستخدموا
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض المبالغ والقرض والرهن وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل
ولهم أيضا شراء وبيع العقارات أما بيع محال التجارة والشتراك فى الشركات الخرى والزام الشركة بأية
ضمانات فيلزم موافقة الجمعيه العامه الغير عادية للشركة وقد عينت الشركة سلطة التوقيع أمام البنوك بتوقيع
مشترك بين إثنين من ايا من الساده مديري الشركة التاليين  :السيد  /سون اي شيانغ  - Sun Yixiangالسيد /
ليوجن  - Liu Junالسيد  /يان يان  - YAN YANالسيد  /لى شياوكون  - LI XIAoKUNالسيد  /جانج
وى  - ZHANG WEIالسيد  /هيانج مينج  - Huang Mingالسيد  /احمد محمد بشير عبد السميع  .وذلك
للتعامل على الحسابات البنكية بكافة معاملتها ونوعيتها وبالخص السحب واليداع وفتح الحسابات وغلقها واية
معاملت بنكية أخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها .
 - 871هيانج مينج  HUANG MINGمدير عام المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-11برقم ايداع  5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ  :الشئون المالية
 - 872احمد عطيه محمد عبد المنعم مدير المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ 2010-03-11
برقم ايداع  5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ  :للرقابة الداخلية
 - 873احمد محمد بشير عبد السميع مدير المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ 2010-03-11
برقم ايداع  5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ  :للشئون الدارية
 - 874يان يان  YAN YANمدير المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ  2010-03-11برقم
ايداع  5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ  :الجودة
 - 875لى شياوكون  LI XIAoKUNمدير المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ 2010-03-11
برقم ايداع  5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ  :للشئون الفنية
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 - 876جانج وى  ZHANG WEIمدير مالى المقيد برقم قيد  44551وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-11برقم ايداع  5372تم التأشير فى تاريخ  2010-03-11بــ :
 - 877علء محمد كركوتى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  44586وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-14برقم ايداع  5549تم التأشير فى تاريخ  2010-03-14بــ  :تجديد تعيين مجلس اداره الشركه
مدة قانونية اخرى
 - 878ياسر سعد ابو حلقة سعد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  44792وتم ايداعه
بتاريخ  2010-03-22برقم ايداع  6236تم التأشير فى تاريخ  2010-03-22بــ  :من ذوى الخبرة
 - 879هناء فاروق فهمى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  44792وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-22برقم ايداع  6236تم التأشير فى تاريخ  2010-03-22بــ :
 - 880مراد ابراهيم عزيز حنا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44792وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-22برقم ايداع  6236تم التأشير فى تاريخ  2010-03-22بــ :
 - 881ديانا عادل زكى اسطفان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44792وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-22برقم ايداع  6236تم التأشير فى تاريخ  2010-03-22بــ :
 - 882سامح سمير صادق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44792وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-22برقم ايداع  6236تم التأشير فى تاريخ  2010-03-22بــ  - :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
اخرى مماثله  .تحديد اختصاصات مجلس الدارة لتصبح كالتالى  .يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس
الدارة السيد  /سامح سمير صادق ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب من ذوى الخبرة السيد /ياسر
سعد ابو حلقه سعد (مجتمعين او منفردين ) وذلك امام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام
والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم وعلى الخص وزارة السياحة والتأمينات الجتماعية والشهر
العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات والمرور والجمارك
والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة لدارة
الشركة وكذلك ابرام العقود والتعاقدات مع الشركات الخرى وكذلك لهما حق التوقيع امام السياحة الدينية
ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعاقدات الخارجية والداخلية وبالخص اصدار التاشيرات ومراجعتها امام وزارة
السياحة والتعامل مع الوكيل السعودى فى حجز الفنادق باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهما الحق فى التعامل
امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البيانات والمخالفات واستلم اللوحات المعدنية والتجديد والترخيص
والتعامل مع الضرائب والتامينات بخصوص جميع السيارات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية ورفع الحظر عن
السيارات ولهما حق التعامل والتوقيع امام كافة البنوك واليداع وفتح جميع الحسابات واصدار خطابات وشهادات
الضمان وفك ودائع البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب وحق المصادقة على الحسابات المدينة والدائنة ولهما
حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها امام جميع البنوك بضمان ممتلكات الشركة
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنذات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكافة العمال المصرفية امام جميع البنوك
داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق فى بيع اصول الشركة والسيارات
ولهما فى ذلك حق التعامل امام وزارة السياحة والتامينات الجتماعية والشهر العقارى والمرور والجمارك ولهما
حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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 - 883سامى عبد النبى جلل عبد الحي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  45175وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-13برقم ايداع  7803تم التأشير فى تاريخ  2010-04-13بــ  :ملك حق التوقيع علي معاملت
الشركة وتعهداتها السيد  :سامي عبدالنبي جلل عبدالحي رئيس مجلس الدارة  ,السيد  /ناجي مصطفي عطية
محمد جوده العضو المنتدب مجتمعين او منفردين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل
التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ماذكر
 - 884نشأت خليل محمود خليل مدير فرع المقيد برقم قيد  45178وتم ايداعه بتاريخ 2010-04-13
برقم ايداع  7834تم التأشير فى تاريخ  2010-04-13بــ  :بدل من السيد /اسلم حلمي شرف الدين محمد.
مدير لفرع الكائن في البلوك رقم ( - )ivبمجمع تكنوفالي  -بالمنطقة الصناعية بأبورواش  -الجيزة
 - 885شيماء صلح عبد المجيد عبدالنبي مدير فرع المقيد برقم قيد  45178وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-13برقم ايداع  7834تم التأشير فى تاريخ  2010-04-13بــ  :بدل من السيد /احمد محمد عبد
الحميد جاب ا  -مدير لفرع الكائن في المحلت ارقام  3-2-1في الدور الرضي من العقار الواقع في القطعة رقم
 43حوشة رقم  6زراعة الناصرية  -طريق مصر اسكندرية الزراعي  -اسكندراية
 - 886عمرو مدحت احمد ابوالفتوح مدير فرع المقيد برقم قيد  45178وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-13برقم ايداع  7834تم التأشير فى تاريخ  2010-04-13بــ  :الكائن بالمبني رقم  12ب 02
منطقة (و) المنطقة التجارية  -كايرو فستيفال سيتي  -الكائن بأرض الفطيم  -شارع طه حسين  -التجمع الخامس -
القاهرة الجديدة  -القاهرة
 - 887مرقس مجدى عزيز رزق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  45430وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-27برقم ايداع  8995تم التأشير فى تاريخ  2010-04-27بــ  :تحديد صلحيات مجلس إدارة
الشركة لتكون كالتي  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يشعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو شمجتمعين  -ولرئيس مجلس الدارة السيد  /مرقس مجدي عزيز
رزق  ,ونائب رئيس مجلس الدارة السيد  /مينا عزيز لبيب عزيز شمجتمعين 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 البنوك والمصارف وفتح الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على
الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان  ,وحق القتراض والرهن من البنوك وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء البيع والرهن والتصفية
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في
تعيين وعزل شمستخدمي الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم وأجورهم  ,ولهم الحق في قبض ودفع كافة المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة وتقع ضمن أغراضها سواء بالنقد أو بالجل ولهم حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو
بعض ما ذكر
 - 888هاني ابراهيم بشاي عبد الملك نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  45430وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-27برقم ايداع  8995تم التأشير فى تاريخ  2010-04-27بــ  :استقالة
 - 889امير عبد المسيح خليل ميخائيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  45430وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-27برقم ايداع  8995تم التأشير فى تاريخ  2010-04-27بــ  :استقالة
 - 890مرقس مجدى عزيز رزق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  45430وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-27برقم ايداع  8995تم التأشير فى تاريخ  2010-04-27بــ :
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 - 891مينا عزيز لبيب عزيز نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  45430وتم ايداعه
بتاريخ  2010-04-27برقم ايداع  8995تم التأشير فى تاريخ  2010-04-27بــ :
 - 892عزيز لبيب عزيز يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  45430وتم ايداعه بتاريخ
 2010-04-27برقم ايداع  8995تم التأشير فى تاريخ  2010-04-27بــ :
 - 893مصطفي محمد عبد العال محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  613وتم ايداعه بتاريخ
 1997-09-13برقم ايداع  320تم التأشير فى تاريخ  2010-04-28بــ :
 - 894ميرت التلنكينش  Mert Al Tinklincعضو منتدب المقيد برقم قيد  46035وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-27برقم ايداع  11661تم التأشير فى تاريخ  2010-05-27بــ  :استقالة
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 - 895احمد سلمان أمين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46035وتم ايداعه بتاريخ 2010-05-27
برقم ايداع  11661تم التأشير فى تاريخ  2010-05-27بــ  - :تحديد سلطات وصلحيات من لهم حق التوقيع
عن الشركة لتصبح على النحو التالي  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض
بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,ويكون لي اثنين مجتمعين من رئيس مجلس الدارة
الستاذ /احمد سلمان امين أو العضو المنتدب الستاذ /سوريكانت باندي  Suryakant pandeyأو الستاذ/
سريدهار رامامورثي عضو مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة بشكل كامل وبأوسع سلطة والقيام بكافة
السلطات سواء التي ذكرت هنا صراحة او لم تذكر  .يكون لرئيس مجلس الدارة الستاذ /احمد سلمان امين تمثيل
الشركة أمام القضاء ,كما يكون له مجتمعا مع العضو المنتدب الستاذ /سوريكانت باندي Suryakant
 Pandeyالحق في تمثيل الشركة وفي التوقيع نيابة عنها أمام الغير بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية
والجهات الدارية وبصفة خاصة أمام وزارة القوى العاملة ووزارة الشئون الجتماعية وأي جهة متعلقة بالعاملين
ومستخدمي الشركة  .يحق لرئيس مجلس الدارة الستاذ /احمد سلمان امين بالشتراك مع أي من أعضاء مجلس
الدارة التوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع ,وشراء العقارات  ,والمنقولت  ,والمركبات  .ويكون للعضو
المنتدب الستاذ /سوريكانت باندي  Suryakant Pandeyالحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد
مرتباتهم وابرام كافة العقود التي تتعلق بذلك  .يكون لي من رئيس مجلس الدارة السيد /أحمد سلمان أمين او
العضو المنتدب السيد  /سوريكانت باندي  Suryakant Pandeyاو السيد  /سريدهار رامامورثي مجتمعا مع
السيد /عمر كمدان  Regional CFOأو السيد /وائل عاطف حافظ " "Finance Directorالحق بالتصرف
أمام جميع البنوك العاملة داخل وخارج مصر فيما يتعلق بفتح وإغلق الحسابات نيابة عن الشركة  .يكون لي
اثنين من رئيس مجلس الدارة الستاذ /احمد سلمان امين أو العضو المنتدب الستاذ /سوريكانت باندي
 Suryakant Pandeyمجتمعين مع الستاذ /عمر كمدان ( Omer Kamadanرئيس القطاع المالي
القليمي( أو الستاذ /وائل عاطف حافظ المتولي عمران (رئيس القطاع المالي) الحق في تعيين /تفويض اشخاص
اخرين كوكلء فيما يتعلق ببعض أو كل السطات المذكورة  .واستثناء مما تقدم يكون للعضو المنتدب الستاذ/
سوريكانت باندي  Suryakant Pandeyمجتمعا مع الستاذ /عمر كمدان ( Omer Kamadanرئيس
القطاع المالي القليمي) حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك على المعاملت بحد اقصى ( $800000
ثمانمائة ألف دولر أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري ,أما فيما يتعلق بالعتمادات المستندية لهم حق التوقيع
نيابة عن الشركة في حدود ( $3000000ثلثة مليين دولر أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري .ويكون
حق التوقيع عن الشركة لى اثنين من العضو المنتدب الستاذ /سوريكانت باندي  Suryakant Pandeyأو
الستاذ /عمر كمدان ( Omer Kamadanرئيس القطاع المالي القليمي( مجتمعا مع أي من الستاذ /عمرو
ممدوح أحمد سلمان (مدير عام تجارى) أو الستاذ /وائل عاطف حافظ المتولي عمران (رئيس القطاع المالي) أو
الستاذة /نيرين عادل محمود (مدير الموارد البشرية) أو الستاذ /رأفت محمود أحمد سعد (مدير حسابات) وذلك
أمام كافة البنوك والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها في حدود ( $200000مئتان ألف دولر أمريكي)
أو ما يعادلها بالجنيه المصري ,أما فيما يتعلق بالعتمادات المستندية لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة في حدود
( $500000خمسمائة ألف دولر أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري .ويكون لي اثنين من الستاذ /وائل
عاطف حافظ المتولي عمران (رئيس القطاع المالي) مجتمعا مع الستاذ /عمرو ممدوح أحمد سلمان (مدير عام
تجارى) أو الستاذة /نيرين عادل محمود (مدير الموارد البشرية) وذلك أمام كافة البنوك والتوقيع على الشيكات
والكمبيالت وتظهيرها في حدود ( $200000مائتان ألف دولر أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري ,أما فيما
يتعلق بالعتمادات المستندية لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة في حدود ( $500000خمسمائة ألف دولر
أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري  .يكون لي من الستاذ /وائل عاطف حافظ المتولي عمران (رئيس
القطاع المالي) او الستاذ /عمرو ممدوح أحمد سلمان (مدير عام تجارى) أو الستاذة /نيرين عادل محمود (مدير
الموارد البشرية) مجتمعا مع الستاذ /رأفت محمود أحمد سعد (مدير حسابات) وذلك أمام كافة البنوك والتوقيع
على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها في حدود ( $20000عشرون ألف دولر أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه
المصري ,أما فيما يتعلق بالعتمادات المستندية لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة في حدود ( $50000خمسون
ألف دولر أمريكي) أو ما يعادلها بالجنيه المصري  .يكون للعضو المنتدب الستاذ /سوريكانت باندي
 Suryakant Pandeyاو الستاذ /عمر كمدان ( Omer Kamadanرئيس القطاع المالي القليمي( مجتمعا
مع أي من الستاذ /وائل عاطف حافظ المتولي عمران (رئيس القطاع المالي) او الستاذ /عمرو ممدوح أحمد
سلمان (مدير عام تجارى) أو الستاذة /نيرين عادل محمود (مدير الموارد البشرية) أو الستاذ /رأفت محمود أحمد
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سعد (مدير حسابات( في التحويل بين كافة حسابات الشركة بجميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وشراء
أذون الخزانة وذلك بدون حد أقصى  .يكون للعضو المنتدب الستاذ /سوريكانت باندي Suryakant Pandey
او الستاذ /عمر كمدان ( Omer Kamadanرئيس القطاع المالي القليمي( مجتمعا مع أي من الستاذ /وائل
عاطف حافظ المتولي عمران (رئيس القطاع المالي) او الستاذ /عمرو ممدوح أحمد سلمان (مدير عام تجارى) أو
الستاذة /نيرين عادل محمود (مدير الموارد البشرية) أو الستاذ /رأفت محمود أحمد سعد (مدير حسابات) في
التوقيع على التحويلت البنكية والشيكات وتظهيرها لصالح شركة هاى فود للصناعات الغذائية المتطورة ش.م.م,
في حدود ( $1000000مليون دولر أمريكي) او ما يعادلها بالجنيه المصري  .ويكون حق التوقيع عن الشركة
لى من الستاذ /عمر كمدان ( Omer Kamadanرئيس القطاع المالي القليمي( أو الستاذ /وائل عاطف
حافظ المتولي عمران (رئيس القطاع المالي) مجتمعا مع الستاذ /عمرو ممدوح أحمد سلمان (مدير عام تجارى) أو
الستاذة /نيرين عادل محمود (مدير الموارد البشرية) وذلك فيما يتعلق بمعاملت الشركة التجارية والمالية والبنكية
مع كل من شركة هاى فود للصناعات الغذائية المتطورة ش.م.م .وشركة إسطنبول جيدا وكذلك أمام مصلحة
الضرائب وهيئة التأمينات الجتماعية والجهات الحكومية فتكون في حدود ( $500000خمسمائة ألف دولر
أمريكي) أو ما يعادهما بالجنيه المصري.
 - 896سوريكانت باندي  Suryakant pandeyعضو منتدب المقيد برقم قيد  46035وتم ايداعه
بتاريخ  2010-05-27برقم ايداع  11661تم التأشير فى تاريخ  2010-05-27بــ :
 - 897محمد احمد عيد على الجروانى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46102وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-31برقم ايداع  11931تم التأشير فى تاريخ  2010-05-31بــ  :يملك حق التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او
مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجاس الدارة منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميةوغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود البيع والشراء للعقارات والمنقولت والسيارات المملوكة
للشركة وذلك امام مصلحة الشهر العقاري وادارات المرور ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل ولهم حق
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 898هشام عبد العليم صالح عبد العاطى مدير المقيد برقم قيد  46291وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-09برقم ايداع  12691تم التأشير فى تاريخ  2010-06-09بــ :
 - 972ايوب عدلى ايوب غطاس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  294772وتم ايداعه
بتاريخ  1996-03-30برقم ايداع  4754تم التأشير فى تاريخ  2011-05-10بــ  :تجديد مدة مجلس
الدارة ثلث سنوات قادمه مع الحتفاظ بكافه الصلحيات لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب الموجودة
بالسجل التجارى كما هى .
 - 973كرم بشاى اقلديوس بشاى مدير فرع المقيد برقم قيد  294772وتم ايداعه بتاريخ
 1996-03-30برقم ايداع  4754تم التأشير فى تاريخ  2011-05-10بــ :
 - 974نهلة محمد طاهر عبد الدايم مدير المقيد برقم قيد  51931وتم ايداعه بتاريخ 2011-05-23
برقم ايداع  8568تم التأشير فى تاريخ  2011-05-23بــ :
 - 975رشاد جمال محمد رشاد مدير فرع المقيد برقم قيد  51931وتم ايداعه بتاريخ 2011-05-23
برقم ايداع  8568تم التأشير فى تاريخ  2011-05-23بــ :
 - 976يوسف فراج يوسف مدير فرع المقيد برقم قيد  51931وتم ايداعه بتاريخ  2011-05-23برقم
ايداع  8568تم التأشير فى تاريخ  2011-05-23بــ :
 - 1110محمد مرهف جندلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60858وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-30برقم ايداع  20136تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ :
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 - 1111محمد فارس حسامى  Mohammad fares hosamiنائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب
المقيد برقم قيد  60858وتم ايداعه بتاريخ  2012-09-30برقم ايداع  20136تم التأشير فى تاريخ
 2012-09-30بــ :
 - 1112منصور محمد ابراهيم الحلوانى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  40246وتم
ايداعه بتاريخ  2009-07-22برقم ايداع  15452تم التأشير فى تاريخ  2012-10-11بــ  :ممثلعن
شركة القلعة للستشارات المالية  -بدل من طارق حسين ممدوح صدقى  -وافق مجلس الدارة بالجماع على ان
يكون صلحيات التوقيع عن الشركة الحالية كماهى على ان يحل توقيع الستاذ  /منصور محمد ابراهيم الحلوانى
محل توقيع الستاذ  /طارق حسين ممدوح صدقى فى كافة صلحيات التوقيع الخاصة به
 - 899سامى ناجى محمد السيد مدير المقيد برقم قيد  46291وتم ايداعه بتاريخ  2010-06-09برقم
ايداع  12691تم التأشير فى تاريخ  2010-06-09بــ  :الموافقة بالجماع يمثل المدير ان الشركة في علقتها
مع الغير ولهم منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد /هشام عبد العليم صالح عبد العاطى -
مدير عام الشركة  -منفردا– تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وكافة المصالح والدارات
والهيئات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية لستصدار كافة التراخيص اللزمة للشركة لممارسة نشاطها
والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحرير
محاضر الشرطة باسم وبالنيابة عن الشركة  -استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بأنشطة الشركة
وضمن أغراضها  -إصدار التوكيلت بالنيابة عن الشركة للغير في حدود السلطات الممنوحة  -حق التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وابرام العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل مع العملء فقط  -تعيين
كافة العاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وبدلتهم  -القيام بأعمال الدارة اليومية للشركة وأنشطتها ويشمل
ذلك دون تحديد توقيع عقود الخدمات والصيانة مع الشخاص الطبيعية والعتبارية مثل المياه والكهرباء والغاز
وعقود النقل وعقود تقديم الخدمات بكافة أنواعها بدون حد أقصى  -حق إبرام والتوقيع على كافة عقود الشراء
والبيع لصول الشركة المنقولة  -بما في ذلك دون تحديد – السيارات والحاسبات اللية والمهمات والمستلزمات
بخلف اللت والمعدات الرأسمالية والتعامل مع إدارات المرور والشهر العقاري في هذا الشأن  -إبرام والتوقيع
على عقود اليجار الخاصة بالشركة  -الشتراك في المناقصات وتقديم جميع الوراق والمستندات الخاصة بها
والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وفسخها وتعديلها والتخارج منها  -إبرام والتوقيع على وثائق التأمين نيابة
عن الشركة ودفع اقساط التأمين فيما يتعلق بمعاملت الشركة وأنشطتها  -تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يتعلق
بالفراج عن رأس مال الشركة وفتح الحسابات المصرفية وإغلقها  -التوقيع أمام جميع البنوك والتوقيع على
الشيكات وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف المبالغ المالية والشيكات وإصدار الضمانات
المصرفية وخطابات العتماد وخطابات الضمان ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة التصرفات باسم ولحساب
الشركة والحصول على التسهيلت البنكية وتقديم الضمانات المصرفية والرهونات اللزمة لذلك والتقديم على
القروض باسم الشركة وصرفها أيا كان نوعها وتوقيع عقودها وإصدار خطابات العتماد وخطابات الضمان بدون
حد أقصى  ,ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة التصرفات باسم ولحساب الشركة  ,وله حق توكيل أو تفويض الغير
في بعض ما ذكر .وللسيد  /سامى ناجى محمد السيد  -مدير الشركة  -تمثيل والتوقيع عن الشركة أمام مصلحة
الضرائب بكافة مأمورياتها وأمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة وكافة المصالح
والدارات والهيئات الحكومية.
 - 900علياء محمد بهاء احمد كمال محمد عبد القادر مدير المقيد برقم قيد  46291وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-09برقم ايداع  12691تم التأشير فى تاريخ  2010-06-09بــ  :استقاله
 - 901نيللي علي سينونجا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1841وتم ايداعه بتاريخ 1998-11-09
برقم ايداع  5426تم التأشير فى تاريخ  2010-06-13بــ  :المنتدب
 - 902حسام حسن بدراوي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1841وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-09برقم ايداع  5426تم التأشير فى تاريخ  2010-06-13بــ  :تجديد مده مجلس الدارة
 - 903محمد حمدي حسن بدراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1841وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-09برقم ايداع  5426تم التأشير فى تاريخ  2010-06-13بــ :
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 - 904حسن حسام بدراوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1841وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-09برقم ايداع  5426تم التأشير فى تاريخ  2010-06-13بــ :
 - 905داليا حسام حسن بدراوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1841وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-09برقم ايداع  5426تم التأشير فى تاريخ  2010-06-13بــ :
 - 906هاني عبد الرحمن علي نجم عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  1841وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-09برقم ايداع  5426تم التأشير فى تاريخ  2010-06-13بــ  :خروج للوفاه
 - 907احمد احسان محمد صابر مدير فرع المقيد برقم قيد  46436وتم ايداعه بتاريخ 2010-06-16
برقم ايداع  13690تم التأشير فى تاريخ  2010-06-16بــ :
 - 908محمود فراج احمد عمران رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46482وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-17برقم ايداع  13856تم التأشير فى تاريخ  2010-06-17بــ  :استقاله  -و تعينه كعضو مجلس
اداره
 - 909احمد فراج احمد عمران نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46482وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-17برقم ايداع  13856تم التأشير فى تاريخ  2010-06-17بــ :
 - 910جيهان فراج احمد عمران رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46482وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-17برقم ايداع  13856تم التأشير فى تاريخ  2010-06-17بــ  :ممثل عن شركة العمران
القابضه
 - 1152محمد حسن يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :انتهاء فتره عضوية وسيتم
ترشيح خلفا له
 - 1153ممثل عن بنك الستثمار القومي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :سيتم ترشيحة  -غير تنفيذي -
في حاله موافقة البنك المركزي
 - 1154محمد محمود محمد على الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :والعضو المنتدب  -ممثل عن
مصرف أبو ظبي السلمي  -المارات
 - 1155الستاذ بسام الحاج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :عن مصرف أبو ظبي
السلمي  -المارات
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 - 911صلح محمد حسين احمد حنفى مدير المقيد برقم قيد  46605وتم ايداعه بتاريخ 2010-06-24
برقم ايداع  14147تم التأشير فى تاريخ  2010-06-24بــ  :يمثل المديرون 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 .ويكون للسيد /محمد علي السيد علي  -مدير
الشركة – و السيد /صلح محمد حسين أحمد – مدير الشركة (مجتمعين) أو السيد /محمد علي السيد علي و السيد
 /وائل يسرى محمد سعد – مدير مالى الشركة (مجتمعين) أو السيد /صلح محمد حسين أحمد و السيد /وائل
يسرى محمد سعد (مجتمعين) حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب و إيداع والتوقيع علي الشيكات والتحويلت وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف دون حدود و كل ذلك بإسم الشركه وضمن
أغراضها و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء وعقود بيع السيارات المملوكة للشركة والعقود بكافة أنواعها
ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم و لهم حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .ويكون للسيد /
صلح محمد حسين أحمد  -مدير الشركة  -منفردا حق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديل
عقود الشركات والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى
والشهر العقارى ومصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية والغرفة التجارية وهيئة الرقابة على الصادرات
والواردات وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياته
 - 912وائل يسرى محمد سعد مدير مالى المقيد برقم قيد  46605وتم ايداعه بتاريخ 2010-06-24
برقم ايداع  14147تم التأشير فى تاريخ  2010-06-24بــ :
 - 913عبدا محمد عبدالقادر قدرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47034وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-18برقم ايداع  15875تم التأشير فى تاريخ  2010-07-18بــ :
 - 914عطيه منصور محمد محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  47034وتم ايداعه
بتاريخ  2010-07-18برقم ايداع  15875تم التأشير فى تاريخ  2010-07-18بــ :
 - 915ربيع اول محمود غريب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47034وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-18برقم ايداع  15875تم التأشير فى تاريخ  2010-07-18بــ :
 - 916خالد عبد ا محمد ابراهيم عفيفى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47034وتم ايداعه
بتاريخ  2010-07-18برقم ايداع  15875تم التأشير فى تاريخ  2010-07-18بــ :
 - 917محمد عطيه منصور محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47034وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-18برقم ايداع  15875تم التأشير فى تاريخ  2010-07-18بــ :
 - 918هانى كامل كمال فخرى عبدالنور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  47301وتم
ايداعه بتاريخ  2010-07-29برقم ايداع  16966تم التأشير فى تاريخ  2010-07-29بــ  :الموافقة على
تجديد مدة عضوية مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس الصفات مع الحتفاظ بالصلحيات
والسلطات المخولة لمجلس الدارة وبالخص كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة لكل من السيد المهندس  /هاني
كامل كمال فخري عبد النور  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد  /سيف هاني كامل كمال فخري عبد
النور نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل سوى ما ذكر
 - 919مصطفى سيف النصر عبد العظيم سيف النصر مدير فرع المقيد برقم قيد  47433وتم ايداعه
بتاريخ  2010-08-04برقم ايداع  17490تم التأشير فى تاريخ  2010-08-04بــ  :بالقطع ارقام  19أ
و 21بالمنطقة الصناعية طريق القطاميه العين السخنه  -التجمع الثالث  -القاهرة الجديدة  -القاهرة
 - 920محمد السيد عبد المجيد الصفتى مدير فرع المقيد برقم قيد  47433وتم ايداعه بتاريخ
 2010-08-04برقم ايداع  17490تم التأشير فى تاريخ  2010-08-04بــ  :استقالة
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 - 1040ايهاب رجائى عبدالعزيز على رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  358125وتم
ايداعه بتاريخ  2004-02-12برقم ايداع  2010تم التأشير فى تاريخ  2011-12-19بــ  :وافق مجلس
الدارة علي التعديلت المقترحة بالتوقيع عن الشركة لدي البنوك المتعامل معها وفقا لما يلي :مجموعة (أ)- :
إيهاب رجائي عبد العزيز علي  -عمرو محمود توفيق السيد سالم  -ريهام طلعت محمد أمين مجموعة (ب)- :
محمد يحي محمد إبراهيم  -أيمن مصطفي إبراهيم الخضري  -طارق محمد محمود فتح الباب بدل من مجموعة (
أ) - :إيهاب رجائي عبد العزيز علي  -احمد الدسوقي احمد مصطفي  -ريهام طلعت محمد أمين مجموعة (ب):
 محمد يحي محمد إبراهيم  -أيمن مصطفي إبراهيم الخضري  -طارق علي أن يتم التوقيع مجتمعين واحد منكل مجموعة في التوقيع عن الشركة لدي البنوك المتعامل معها و تفويض السيد رئيس مجلس الدارة و العضو
المنتدب في إخطار البنوك للعمل بهذه التفويضات.
 - 1041احمد عرفه محمد على سالم مدير فرع المقيد برقم قيد  56269وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-26برقم ايداع  2034تم التأشير فى تاريخ  2012-01-26بــ :
 - 1042محمد رستم عبد الرحمن يونس محمد مدير المقيد برقم قيد  56466وتم ايداعه بتاريخ
 2012-02-07برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2012-02-07بــ  :استقالة
 - 1043فيشال كابور  Vishal kapurمدير المقيد برقم قيد  56466وتم ايداعه بتاريخ
 2012-02-07برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2012-02-07بــ  :استقاله
 - 1044خالد محمد حسام الدين حسين بدراوى مدير المقيد برقم قيد  56466وتم ايداعه بتاريخ
 2012-02-07برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2012-02-07بــ :
 - 921زكيه اسماعيل صلح الدين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  200113وتم
ايداعه بتاريخ  1979-12-11برقم ايداع  17459تم التأشير فى تاريخ  2010-08-10بــ  :تعديل بعض
اختصاصات المجلس لتكون كالتي :زكية إسماعيل صلح الدين  1943/ 9/ 12مصر -القاهرة رقم قومي
 24309120102682رئيس مجلس إدارة – بنفس الختصاصات والصلحيات السابقة ولرئيس مجلس الدارة و
العضو المنتدب الستاذة  /زكية اسماعيل صلح الدين و نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الستاذ /
كريم علي محمد علي الحق في التعامل مجتمعين و منفردين مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك الخاصة بحسابات الشركة المالكة – "الزمالك للفنادق والسياحة"-ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب الستاذ  /كريم علي محمد الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي
الشيكات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك الخاصة بحسابات التشغيل لفندق فلمنكو القاهرة ولفندق فلمنكو
القصير  -ولرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الستاذة  /زكية اسماعيل صلح الدين ونائب رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب الستاذ  /كريم علي محمد علي مجتمعين و منفردين تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية
وغير الحكومية والشهر العقاري ولهما الحق في توكيل الغير والتوقيع نيابة عن الشركة في شراء الصول وبيع
السيارات والصول المتهالكة لتسير أعمال الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما الحق في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
او الجل -.تمثيل الشركة امام القضاء يكون لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 922فوزى سيد على عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  200113وتم ايداعه بتاريخ
 1979-12-11برقم ايداع  17459تم التأشير فى تاريخ  2010-08-10بــ :
 - 923ابراهيم الدراعي امام الليثي سيد محمد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد 200113
وتم ايداعه بتاريخ  1979-12-11برقم ايداع  17459تم التأشير فى تاريخ  2010-08-10بــ :
 - 924ناصر يوسف سلمة عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  200113وتم ايداعه بتاريخ
 1979-12-11برقم ايداع  17459تم التأشير فى تاريخ  2010-08-10بــ  :استقالة
 - 925كريم علي محمد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  200113وتم ايداعه
بتاريخ  1979-12-11برقم ايداع  17459تم التأشير فى تاريخ  2010-08-10بــ :
 - 926محمد اسماعيل محمد الخواجه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  47682وتم
ايداعه بتاريخ  2010-08-19برقم ايداع  18614تم التأشير فى تاريخ  2010-08-19بــ  :تجديد مدة
المجلس كما هو
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 - 927عبدا مازن عبدالعزيز خوقير عضو منتدب المقيد برقم قيد  47822وتم ايداعه بتاريخ
 2010-08-26برقم ايداع  19246تم التأشير فى تاريخ  2010-08-26بــ :
 - 928محمد السيد محمود لبيب مدير عام المقيد برقم قيد  47822وتم ايداعه بتاريخ 2010-08-26
برقم ايداع  19246تم التأشير فى تاريخ  2010-08-26بــ  :اعفاء من منصبه
 - 929خالد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن خوقير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47822وتم ايداعه
بتاريخ  2010-08-26برقم ايداع  19246تم التأشير فى تاريخ  2010-08-26بــ :
 - 930نبيل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن خوقير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47822وتم ايداعه
بتاريخ  2010-08-26برقم ايداع  19246تم التأشير فى تاريخ  2010-08-26بــ :
 - 931مازن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن خوقير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47822وتم
ايداعه بتاريخ  2010-08-26برقم ايداع  19246تم التأشير فى تاريخ  2010-08-26بــ :
 - 932يحى مازن عبد العزيز خوقير عضو منتدب المقيد برقم قيد  47822وتم ايداعه بتاريخ
 2010-08-26برقم ايداع  19246تم التأشير فى تاريخ  2010-08-26بــ :
 - 933حسن هشام منصور مصطفى كامل مدير المقيد برقم قيد  47882وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-01برقم ايداع  19546تم التأشير فى تاريخ  2010-09-01بــ  :عام  -استقالة
 - 934تيم اريك بوستيان  Tim Erik Paustianمدير المقيد برقم قيد  47882وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-01برقم ايداع  19546تم التأشير فى تاريخ  2010-09-01بــ  :عام  -عزل من منصبه كمدير
للشركة
 - 935مايكل هوارد  michael hawardمدير المقيد برقم قيد  47882وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-01برقم ايداع  19546تم التأشير فى تاريخ  2010-09-01بــ  :تعيين
 - 936طارق اشرف محمد هاشم عطية مدير المقيد برقم قيد  47882وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-01برقم ايداع  19546تم التأشير فى تاريخ  2010-09-01بــ  :تعيين  -يباشر المديرون
وظائفهم لمدة غير محدودة
 - 937محمد سليمان علي احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47951وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-07برقم ايداع  19920تم التأشير فى تاريخ  2010-09-07بــ  :استقالة
 - 938عزت عزمي هارون ابوالخير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47951وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-07برقم ايداع  19920تم التأشير فى تاريخ  2010-09-07بــ  :استقالة
 - 939رزق ا مسعود فخري سفين نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  47951وتم
ايداعه بتاريخ  2010-09-07برقم ايداع  19920تم التأشير فى تاريخ  2010-09-07بــ  :استقالة
 - 2490احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  145343وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-15برقم ايداع  1970تم التأشير فى تاريخ  2020-01-15بــ  :تعيينه كمصفي للشركة و يقوم
المصفى بجميع العمال التى تقضيها و على وجه الخصوص وفاء ما على الشركة من ديون بيع مال الشركة
منقول او عقارا بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقه
معينه تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و التوقيع نيابة عنا على كل ما يلزم
نحو اعتماد الجمعية
 - 2491احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  145349وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-15برقم ايداع  1976تم التأشير فى تاريخ  2020-01-15بــ  :تعيين  -وفاء ما على الشركة من
ديون  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى
على إجراء البيع بطريقه معينه -تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و التوقيع
نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد الجمعية
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 - 940تامر محمود مصطفى احمد جمال
الدين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  47951وتم ايداعه بتاريخ 2010-09-07
برقم ايداع  19920تم التأشير فى تاريخ  2010-09-07بــ  :اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة  -تحديد
صلحيات مجلس إدارة الشركة لتكون كالتي  -يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في أن يشعين عدة
مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  .ولرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب الستاذ  /تامر محمود مصطفي أحمد جمال الدين ونائب رئيس مجلس الستاذة  /أيه أيمن
مصطفي عبدالعزيز ( مجتمعين ) الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ,وكذلك لهم الحق شمجتمعين التعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن بإسم الشركة ولصالحها وكافة صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل
ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  ,وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولهما الحق شمجتمعين في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ,وكل ما سبق بإسم الشركة ولصالحها
 - 941ايه امين مصطفى عبد العزيز نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47951وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-07برقم ايداع  19920تم التأشير فى تاريخ  2010-09-07بــ :
 - 942محمد محمود مصطفى احمد جمال الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47951وتم ايداعه
بتاريخ  2010-09-07برقم ايداع  19920تم التأشير فى تاريخ  2010-09-07بــ :
 - 943ايمن احمد شوقى احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  27288وتم ايداعه بتاريخ 2010-09-21
برقم ايداع  20615تم التأشير فى تاريخ  2010-09-21بــ :
 - 944حمزة عباس عباس وهبه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48244وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-29برقم ايداع  21236تم التأشير فى تاريخ  2010-09-29بــ  :ممثل عن صندوق التضامن
لضباط هيئة الشركة بدل من السيد اللواء  /اشرف سعيد السيد
 - 945اسامة محمد محمد خلف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48244وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-29برقم ايداع  21236تم التأشير فى تاريخ  2010-09-29بــ  - :ممثل عن صندوق تحسين
خدمات الرعايه الجتماعيه والصحيه لعضاء هيئة الشرطة واسرهم  .بدل من السيد اللواء  /اسامة احمد
عبدالباقى خليفة
 - 946ايمن شاكر نصيف خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48244وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-29برقم ايداع  21236تم التأشير فى تاريخ  2010-09-29بــ  - :ممثل عن صندوق تحسين
خدمات الرعايه الجتماعيه والصحيه لعضاء هيئة الشرطة واسرهم  .بدل من السيد اللواء  /محمد عبدالعزيز
علء الدين على
 - 947عطاا محمد طه عطاا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48244وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-29برقم ايداع  21236تم التأشير فى تاريخ  2010-09-29بــ  :ممثل عن صندوق التامين
الخاص بالظباط العاملين بالدارة العامة للشئون الدارية ( الصفا ) بدل من السيد اللواء  /محمد عبدالحميد بكر
حمزه
 - 948علء الدين محمد مصطفي الحمدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48244وتم ايداعه بتاريخ
 2010-09-29برقم ايداع  21236تم التأشير فى تاريخ  2010-09-29بــ  - :ممثل عن صندوق تحسين
خدمات الرعايه الجتماعيه والصحيه لعضاء هيئة الشرطة واسرهم  .بدل من السيد اللواء  /اشرف مسلم انور
جاويش
 - 949شريف حامد عبده عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48528وتم ايداعه بتاريخ
 2010-10-14برقم ايداع  22382تم التأشير فى تاريخ  2010-10-14بــ  :استقالة
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 - 2554احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  147996وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-04برقم ايداع  10633تم التأشير فى تاريخ  2020-03-04بــ  -1 :وفاء ما على الشركة من
ديون  -2بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى
على إجراء البيع بطريقه معينه  -3تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و
التوقيع نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد الجمعية
 - 2555ألكسندر لويس ساميل  Alexander Louis Samelمدير المقيد برقم قيد  148124وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-08برقم ايداع  11006تم التأشير فى تاريخ  2020-03-08بــ :
 - 2805ايمن محمود ثابت عبدالرحمن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158047وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45914تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2806مصطفى محمد محمد شوقى عوض نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158047وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-06برقم ايداع  45914تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2807مارى تريز سمير رياض فام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158098وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-07برقم ايداع  45980تم التأشير فى تاريخ  2020-12-07بــ  :استقالة كممثلة لشركة  /فلت
 6لبز اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات ش.م.م Flat6Labs Accelerator for IT
 And Project Management S.A.Eفي مجلس إدارة الشركة .وتعيين دينا اسامة عبدالعزيز الشنوفي -
مصريه –  28209282103101 – 28/9/1982كممثلة عن شركة فلت  6لبز اكسيليريتور لتكنولوجيا
المعلومات وإدارة المشروعات ش.م.م Flat6Labs Accelerator for IT And Project
. ,Management S.A.Eفى مجلس ادارة الشركة
 - 2808هاني محروس سليمان حسن الفحل مدير فرع المقيد برقم قيد  158211وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-08برقم ايداع  46311تم التأشير فى تاريخ  2020-12-08بــ :
 - 2809عزت احمد محمد احمد مهران مدير المقيد برقم قيد  158259وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-09برقم ايداع  46507تم التأشير فى تاريخ  2020-12-09بــ  :استقالة
 - 2810خالد محمود سليمان محمد مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  158311وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-09برقم ايداع  46559تم التأشير فى تاريخ  2020-12-09بــ :
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 - 950محمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 48528وتم ايداعه بتاريخ  2010-10-14برقم ايداع  22382تم التأشير فى تاريخ  2010-10-14بــ :
يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من
مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع
عن الشركة منفردين وللسيد  /محمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
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 توقيع على
الشيكات وسحب وإيداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
والتوقيع على عقود تاسيس الشركات باسم الشركة داخل وخارج جمهورية مصر العربية كما له الحق فى شراء
اسهم باسم الشركة فى شركات مساهمة أخرى والتوقيع على عقود القتراض من البنوك والرهن والبيع للصول
والممتلكات العقارية والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود الشراء للصول والممتلكات
العقارية والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة وللسيد محمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندى رئيس
مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام القضاء كما له الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.كما ان حق
التوقيع على الشيكات حتى مبلغ  100000جنيه ( مائة الف جنيه مصرى ) لكل من السادة  -:السيدة  /اسماء نبيل
على الرخ عضو مجلس ادارة مجتمعة مع اى من السيد /حسين عبد المنعم محمد عماد الدين عضو مجلس ادارة
او السيد  /عصام الدين اسماعيل عبد الخالق عيسى  -مدير حسابات الشركة بطاقة رقم قومى رقم
 .27501040103172اما الشيكات اكبر من  100000جنيه فيكون حق التوقيع عليها لكل من السادة  -:السيدة
 /اسماء نبيل على الرخ عضو مجلس ادارة والسيد  /عمروعلى محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة مجتمعين فقط
مع اى من السيد /حسين عبد المنعم محمد عماد الدين عضو مجلس ادارة او السيد  /عصام الدين اسماعيل عبد
الخالق عيسى  -مدير حسابات الشركة بطاقة رقم قومى رقم 27501040103172
 - 951هشام سيد حسين الغروري رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41417وتم ايداعه بتاريخ
 2009-10-05برقم ايداع  20036تم التأشير فى تاريخ  2010-10-19بــ  - :تمثيل الشركة امام القضاء
وله حق التصالح في القضايا التي ترفع من الشركة او عليها الي السلطات وصلحيات رئيس مجلس الداره
والعضو المنتدب لتصبح كما يلي  -يكون للسيد  /هشام سيد حسين الغروري رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب
منفردأ الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق القبض قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة المستندات الذنية التجارية
وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بعاملت الشركة بالنقد و بالجل وشراء الصول الثابته و
كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وله حق
الصول الثابته والسيارات ويكون له حق تمثيل الشركة امام القضاء وله حق التصالح في القضايا التي ترفع من
الشركة او عليها ويكون له حق القتراض والرهن وله حق التوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها  -مع البقاء علي باقي الصلحيات والسلطات لباقي كما هي .
 - 952احمد صلح عبد الحميد حيدر مدير فرع المقيد برقم قيد  49165وتم ايداعه بتاريخ
 2010-11-21برقم ايداع  24986تم التأشير فى تاريخ  2010-11-21بــ  :للفرعين
 - 953شروق فوزى محمود محمد الخولى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  49885وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-03برقم ايداع  136تم التأشير فى تاريخ  2011-01-03بــ :
 - 954محمد فهيم محمد على ابو شنب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  49885وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-03برقم ايداع  136تم التأشير فى تاريخ  2011-01-03بــ  :استقالة
 - 1086عبدا كامل هاشم احمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  59146وتم ايداعه بتاريخ
 2012-06-26برقم ايداع  13374تم التأشير فى تاريخ  2012-06-26بــ :
 - 1087احمد عصام راغب العزبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  59146وتم ايداعه بتاريخ
 2012-06-26برقم ايداع  13374تم التأشير فى تاريخ  2012-06-26بــ  :تجديد اعضاء مجلس الدارة
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 - 1088صبري عبد السلم ابراهيم العدوى عضو منتدب المقيد برقم قيد  59146وتم ايداعه بتاريخ
 2012-06-26برقم ايداع  13374تم التأشير فى تاريخ  2012-06-26بــ :
 - 1089محمد محمد حمدى سيد مصطفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  59146وتم ايداعه بتاريخ
 2012-06-26برقم ايداع  13374تم التأشير فى تاريخ  2012-06-26بــ :
 - 1090على محمد زكريا فضالى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  352577وتم ايداعه
بتاريخ  2003-04-13برقم ايداع  6259تم التأشير فى تاريخ  2012-07-02بــ  :تعديل الصفة
 - 1091محمد السيد احمد عطيه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  352577وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-13برقم ايداع  6259تم التأشير فى تاريخ  2012-07-02بــ  :بدل من السيد  /جمال جاد محمد
ابو تيت
 - 1092خالد محمد احمد صبره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  352577وتم ايداعه بتاريخ
 2003-04-13برقم ايداع  6259تم التأشير فى تاريخ  2012-07-02بــ  :تعديل الصفة
 - 955محمد عبدالعال محمد رجب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  49885وتم ايداعه
بتاريخ  2011-01-03برقم ايداع  136تم التأشير فى تاريخ  2011-01-03بــ  :ملك حق التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,
ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مدبرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة .
ويتولى السيد  /محمد عبد العال محمد رجب  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – منفردا ادارة الشركة
والتعامل بإسمها امام جميع الجهات الداخلية والخارجية والمصالح الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع
العام والقطاع الخاص والوزارات المخلتفة ووحدات الحكم المحلي المحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة
للستثمار والهيئة العامة للرقابة الماليه والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والغرفة التجارية والشهر
العقاري ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومكتب العمل والتوقيع عن الشركة
وتمثيلها تمثيل كامل امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والسحب واليداع من البنوك
والمصارف بدون حدود مالية قصوى  ,وفتح الحسابات واستصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية
والتسهيلت الئتمانية والتنازل عن العمليات والفراج عن راسمال الشركة  ,وابرام عقود القرض والرهن باسم
الشركة و بضمان أصول الشركة وموجوداتها وله حق الرهن لنفسه وللغير وتوكيل الغير في ذلك والتصرف في
جميع اصوال وممتلكات الشركة من ( منقول أو عقار ) والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع
علي جميع عقود الشراء امام كافة الجهات للصول والعقارات والراضي وكذلك التوقيع علي عقود شراء اللت
والمعدات والسيارات وجيمع المنقولت والتوقيع ايضا علي عقود اليجار وله الحق في توكيل او تفويض الغير
في بعض او كل مما ذكر .
 - 956نصر الدين محمد مجاهد محمد مدير المقيد برقم قيد  49885وتم ايداعه بتاريخ 2011-01-03
برقم ايداع  136تم التأشير فى تاريخ  2011-01-03بــ  :عام  -استقالة
 - 957سحر يوسف توفيق حامد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  49885وتم ايداعه
بتاريخ  2011-01-03برقم ايداع  136تم التأشير فى تاريخ  2011-01-03بــ  :استقالة
 - 958محمود صبرى عبدالموجود شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  49885وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-03برقم ايداع  136تم التأشير فى تاريخ  2011-01-03بــ :
 - 959جوزيف وصفى شنوده فرنسيس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  49891وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-03برقم ايداع  177تم التأشير فى تاريخ  2011-01-03بــ  :استقالته كعضو مجلس ادارة
وتعينه عضو منتدب
 - 960بسام تحسين عبدالحى سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  49918وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-04برقم ايداع  255تم التأشير فى تاريخ  2011-01-04بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لفترة
اخرى تنتهى فى يناير  - 2025تبقى صلحيات الدارة والتوقيع كما هى واردة بالسجل التجارى
 - 961بسام تحسين عبدالحى سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  49918وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-04برقم ايداع  255تم التأشير فى تاريخ  2011-01-04بــ  :يمتلك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الدارة
الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
.
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 - 962بسام تحسين عبدالحى سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  49918وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-04برقم ايداع  255تم التأشير فى تاريخ  2011-01-04بــ  :إضافة عدة صلحيات من ضمنها
الرهن القتراض باسم ولصالح الشركة الى صلحيات الدارة والتوقيع الممنوحة للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة
بالسجل التجاري لتصبح كالتي  - :يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل من رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب 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 وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و
كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والرهن
والقتراض باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما ابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما
حق الفراج عن رأسمال الشركة من البنك ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر- .
ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين او مجتمعين
 - 963هانى محمد رشدى احمد على سعد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50028وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-10برقم ايداع  735تم التأشير فى تاريخ  2011-01-10بــ :
 - 964محمد طاهر احمد الفاضلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50028وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-10برقم ايداع  735تم التأشير فى تاريخ  2011-01-10بــ  :ممثل شركة ريدرايتيزلكابت
كولينج
 - 965محمد حامد عبد ا عبد السميع مدير فرع المقيد برقم قيد  16261وتم ايداعه بتاريخ
 2005-09-14برقم ايداع  13066تم التأشير فى تاريخ  2011-01-13بــ :
 - 966عصام محمد علي علي الشناوي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  47145وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-22برقم ايداع  16371تم التأشير فى تاريخ  2011-01-17بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات
 - 967اميره عياد عبده قلينى شريك متضامن المقيد برقم قيد  56747وتم ايداعه بتاريخ
 2002-07-24برقم ايداع  1912تم التأشير فى تاريخ  2011-01-17بــ  :خروج  -نظرا لوفاتها
 - 977طارق محمد احمد حجي مدير المقيد برقم قيد  51931وتم ايداعه بتاريخ  2011-05-23برقم
ايداع  8568تم التأشير فى تاريخ  2011-05-23بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل
المديرون الشركة في علقتهما مع الغير و لهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -1 -:السيد /محمد
احمد محمد حجي حق التوقيع منفردا  -2 -:حق التوقيع مجتمعين لى اثنين من كل من -:السيدة /نهلة محمد طاهر
عبد الدايم  .السيد /احمد محمد احمد محمد حجي  .السيد /طارق محمد احمد حجي  .السيد  /حسام الدين محمد
على حسن  .السيد  /جوزيف فهمى جورجى خليل  .في التوقيعات التيه  -حق التعامل بأسم الشركة و ضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق
الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم
الشركة و ضمن اغراضها و كذلك حق تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم
وكذلك 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 كذلك لهم حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر.اما فيما يخص حق التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت بأسم الشركة و لصالحها تكون بموافقه الجمعيه
العامه غير العاديه.
 - 978احمد محمد احمد محمد حجى مدير المقيد برقم قيد  51931وتم ايداعه بتاريخ 2011-05-23
برقم ايداع  8568تم التأشير فى تاريخ  2011-05-23بــ :
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 51931وتم ايداعه بتاريخ

 2011-05-23برقم

 - 979محمد احمد محمد حجى مدير المقيد برقم قيد
ايداع  8568تم التأشير فى تاريخ  2011-05-23بــ :
 - 980السيد حسن السيد حسن عبد الكريم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52032وتم ايداعه بتاريخ
 2011-05-29برقم ايداع  9001تم التأشير فى تاريخ  2011-05-29بــ  :تعيين
 - 981عمر محمد عبدالعزيز خطاب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52268وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-09برقم ايداع  10046تم التأشير فى تاريخ  2011-06-09بــ  :ممثل عن شركة مجموعة
المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش  .م  .م بدل من  /احمد وجيه عباس شبراوى
 - 982محمد خضر على محمود عبد الواحد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 52268
وتم ايداعه بتاريخ  2011-06-09برقم ايداع  10046تم التأشير فى تاريخ  2011-06-09بــ  :ممثل عن
شركة مجموعة المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش  .م  .م  -بدل من  /تامر يعقوب الدبورى  - -قرر
مجلس الدارة بالجماع تحديد صلحيات التوقيع عن الشركة لتكون على النحو التالي" :يحق لشخص من فئة
التوقيع (أ) وشخص من فئة التوقيع (ب) كالتي :فئة التوقيع (أ) :السيد /رئيس مجلس الدارة أو الستاذ /حسام
أحمد مصطفي صالح؛ فئة التوقيع(ب) :الستاذ /حسام مصطفي محمد سيد أحمد أو الستاذ  /رامي عصام حسن
السيد جودة؛ "التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها مع كافة الجهات المعنية بنشاط وتعاملت الشركة
والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع
الخاص وكافة الجهات الدارية بكافة اشكالهم وتوقيع كافة العقود واجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض
الشركة وتأسيس الشركات وتعديل النظم الساسية لها ,ويحق لهما مجتمعين اجراء كافة المعاملت البنكية من
سحب وايداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصي واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقرار والبراء والصلح والنكار والحق في توكيل أو تفويض الغير
أو كل أو بعض ما ذكر.
 - 983محمود محمد محمود أحمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52268وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-09برقم ايداع  10046تم التأشير فى تاريخ  2011-06-09بــ  :ممثل عن شركة مجموعة
المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش  .م  .م بدل من السيد  /زكى عبد الحميد زكى
 - 984حسام أحمد مصطفى صالح نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52268وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-09برقم ايداع  10046تم التأشير فى تاريخ  2011-06-09بــ  :ممثل عن شركة مجموعة
المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش  .م  .م  -بدل من  /منتصر عبد ا محمد عبد ا النبراوى
 - 1018احمد محمد امين امين حمزه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  53278وتم ايداعه
بتاريخ  2011-08-03برقم ايداع  14346تم التأشير فى تاريخ  2011-08-03بــ :
 - 1019رشاد بن محمد بن احمد الزهرانى تحميل المقيد برقم قيد  53569وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-23برقم ايداع  15664تم التأشير فى تاريخ  2011-08-23بــ  :مع البقاء على صلحيات
الدارة والتوقيع كما هى واردة بالسجل التجارى
 - 1020صلح محمد تقي الباسوسي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2576وتم ايداعه بتاريخ
 1999-08-10برقم ايداع  668تم التأشير فى تاريخ  2011-09-26بــ  :خروج للوفاه
 - 1021انطوان الياس مسعد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2576وتم ايداعه بتاريخ
 1999-08-10برقم ايداع  668تم التأشير فى تاريخ  2011-09-26بــ  - :تظل كافة الصلحيات الخاصة
بباقى اعضاء مجلس الدارة كما هى موجودة بالسجل التجارى .
 - 1022قسطور ممدوح قسطور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  3302وتم ايداعه
بتاريخ  1999-06-27برقم ايداع  3422تم التأشير فى تاريخ  2011-10-05بــ  - :تجديد مدة مجلس
الدارة بنفس الشكل وذات الصلحيات لمدة مماثلة .
 - 1023اورهان كيسكين عضو منتدب المقيد برقم قيد  32959وتم ايداعه بتاريخ  2008-06-12برقم
ايداع  12812تم التأشير فى تاريخ  2011-10-11بــ  :استقالة
 - 1024يوسف زيا التونباش  YUSUF ZIYA ALTUNBASعضو منتدب المقيد برقم قيد 32959
وتم ايداعه بتاريخ  2008-06-12برقم ايداع  12812تم التأشير فى تاريخ  2011-10-11بــ  :بالدارة
المالية  -استقالة
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 2008-06-12برقم

 - 1025عبدا اوران عضو منتدب المقيد برقم قيد  32959وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  12812تم التأشير فى تاريخ  2011-10-11بــ  :بالدارة المالية  -استقالة
 - 985علء الدين سعد على حسن الكحكى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-15برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ  :تكون صلحيات مجلس
الدارة كما يلى  :للسيد /رائد بدر كيلني بدر عضو مجلس الدارة مجتمعأ مع السيد /محمد عادل زكريا محمود
عضو مجلس الدارة حق التوقيع عن كافة المعاملت المالية وكذلك الحق فى اجراء كافة التعاملت المالية والبنكية
والسحب والصرف واليداع وفتح وغلق الحسابات البنكية وفتح والغاء العتمادات المستندية وخطابات الضمان
والتوقيع على عقود الرهن والقتراض وفتح التسهيلت الئتمانية بكافة اشكالها أو مسمياتها سواء بدون مقابل او
مقابل وعقود اليجار التمويلى باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
مجتمعيين  -او للسيد /رائد بدر كيلني بدر عضو مجلس الدارة مجتمعأ مع السيد /وليد احمد محمد احمد العضو
المنتدب حق التوقيع عن كافة المعاملت المالية وكذلك الحق فى اجراء كافة التعاملت المالية والبنكية والسحب
والصرف واليداع وفتح وغلق الحسابات البنكية وفتح والغاء العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتوقيع
على عقود الرهن والقتراض وفتح التسهيلت الئتمانية بكافة اشكالها أو مسمياتها سواء بدون مقابل او مقابل
وعقود اليجار التمويلى باسم الشركة ولصالحها  ,ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
مجتمعيين  -تم الموافقة بالجماع الى ان يكون للسيد /وليد احمد محمد احمد العضو المنتدب والسيد /رائد بدر
كيلنى عضو مجلس ادارة مجتمعيين او منفرديين حق التوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيل
الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع
الجهزة التنفيذيه التابعه للدوله و الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحرة والهيئه العامه للرقابه المالية ولهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر مجتمعيين او منفرديين  -ما دون ذلك تكون باقى الصلحيات فى
السجل التجارى كما هى بدون اى تعديل
 - 986وليد عبد المنعم محمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ 2011-06-15
برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ  :استقالة
 - 987وليد احمد محمد احمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ 2011-06-15
برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ :
 - 988دينا فاروق عبدالحميد العياري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-15برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ :
 - 989احمد جمال الدين زكريا محمد سليمان عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  52355وتم
ايداعه بتاريخ  2011-06-15برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ :
 - 990محمد عادل زكريا محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-15برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ :
 - 991رائد بدر كيلنى بدر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-15برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ :
 - 992سمر جلل حسن موسى عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-15برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ :
 - 993فادى محمد جمال الدين على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52355وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-15برقم ايداع  10408تم التأشير فى تاريخ  2011-06-15بــ :
 - 994احمد محمد نبيه عبدالحميد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52421وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-19برقم ايداع  10730تم التأشير فى تاريخ  2011-06-19بــ  :تم تجديد مدة مجلس الدارة
لمدة اخرى
 - 995عل محمد عبد المنعم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-20برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ :
 - 996بدر ناصر محمد عبد المحسن الخرافى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-20برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ  :الموافقة على اعتماد
تشكيل وتجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات تبدا من 2022/3/2
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 - 997مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه
بتاريخ  2011-06-20برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ :
 - 998عمر عنتر محمود محمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-20برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ  :ممثل عن ماك القابضة
للستثمار
 - 999ابراهيم عبدالفتاح محمد يونس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-20برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ  :ممثل عن ماك القابضة
للستثمار
 - 1000وليد على زكى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه بتاريخ 2011-06-20
برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ  :ممثل عن ماك القابضة للستثمار
 - 1001تامر محمد السيد عطيه الشبراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-20برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ :
 - 1002سحر احمد وجيه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  52465وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-20برقم ايداع  10866تم التأشير فى تاريخ  2011-06-20بــ :
 - 1003اسامة انور بشاى ميخائيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  19661وتم ايداعه
بتاريخ  2006-07-18برقم ايداع  10760تم التأشير فى تاريخ  2011-07-10بــ  :إلغاء سلطات
وصلحيات التوقيع نيابة عن الشركة علي كافة معاملتها أمام البنوك الممنوحة للسيد الستاذ  /ناصف أنسي نجيب
ساويرس  -علي أن تظل باقي سلطات وصلحيات التوقيع نيابة عن الشركة علي كافة معاملتها أمام البنوك
الممنوحة للسادة  /اعضاء مجلس الدارة والمديريين التنفيذيين بالشركة
 - 1004سيد محمد عبد اللطيف ريان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53080وتم ايداعه بتاريخ
 2011-07-20برقم ايداع  13461تم التأشير فى تاريخ  2011-07-20بــ  :استقالته كنائب رئيس مجلس
ادارة و قبول تعيينه كعضو مجلس ادارة
 - 1026نيتين كول  .بريطانى الجنسية رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54588وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-20برقم ايداع  20043تم التأشير فى تاريخ  2011-10-20بــ  :ممثل عن شركة هاي تك
ايجيبت يو اس ايه ال ال سي  - ) Hytech Egypt USA LLCالموافقة على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات
 - 1027عبد العزيز فهمى فهمى عبد المجيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 54824
وتم ايداعه بتاريخ  2011-10-31برقم ايداع  20940تم التأشير فى تاريخ  2011-10-31بــ  :استقالة
 - 1028احمد نافع فهمى فهمى عبد المجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54824وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-31برقم ايداع  20940تم التأشير فى تاريخ  2011-10-31بــ :
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 - 1005اسامة محمد عبد اللطيف ريان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  53080وتم
ايداعه بتاريخ  2011-07-20برقم ايداع  13461تم التأشير فى تاريخ  2011-07-20بــ  :يمثل رئيس
مجلس الدارة الشركة امام القضاء حق الدارة والتوقيع  -:يملك حق الدارة والتوقيع على معاملت الشركة
وتعهدتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى
ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة  ,ولرئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وادارات المرور ومصلحة الجمارك والضرائب
والتأمينات الجتماعية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل
ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من وسحب وايداع والتوقيع على
الشيكات واستصدار دفاتر الشيكات والشيكات المصرفيه وخطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق توكيل
او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  -ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا حق فتح وغلق
الحسابات لدى البنوك وقبض الئتمان والقتراض والرهن والئتمان والتسهيلت الئتمانية وكفالة الغير بما في
ذلك عقود الرهن والتوقيع على كافة الضمانات والتعهدات والقرارات المطلوبة والتفاقيات والمستندات والوثائق
في هذا الصدد وبيع الصول الثابته والرهن لصول الشركة وممتلكاتها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1006ساميه محمد ابو الحسن عويضه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53080وتم ايداعه بتاريخ
 2011-07-20برقم ايداع  13461تم التأشير فى تاريخ  2011-07-20بــ :
 - 1007عبير محمود احمد حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53080وتم ايداعه بتاريخ
 2011-07-20برقم ايداع  13461تم التأشير فى تاريخ  2011-07-20بــ :
 - 1008سعيد فتحى السيد منصور مدير المقيد برقم قيد  53202وتم ايداعه بتاريخ 2011-07-28
برقم ايداع  14019تم التأشير فى تاريخ  2011-07-28بــ  ( :من خارج الشركاء ) له حق التعامل عن
الشركة أمام الجهات التاليه فقط وزارة الصحة و مكاتبها وإدارتها و وزارة التموين و التجارة الداخليه و وزارة
الصناعة و وزارة الداخليه وإدارات المرور و الهيئه العامه للتامينات الجتماعيه و وزارة القوى العاملة فيما يخص
الشركة
 - 1009محمود سلمه محمود عسلو مدير المقيد برقم قيد  53202وتم ايداعه بتاريخ 2011-07-28
برقم ايداع  14019تم التأشير فى تاريخ  2011-07-28بــ  ( :من خارج الشركاء ) له حق التعامل عن
التعامل مع وزارة الدفاع وله حق التعامل مع جهاز المن الحربي للقوات المسلحه و جهازالخدمات العامه للقوات
المسلحه و التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكوميه و قطاع العمال العام و القطاع الخاص فيما يخص
الشركة .
 - 1010انور محمد محمود حموده مدير المقيد برقم قيد  14453وتم ايداعه بتاريخ 2005-05-29
برقم ايداع  6380تم التأشير فى تاريخ  2011-08-01بــ  :مسئول عن الناحية الفنيه والسياحية للشركة -
استقالة
 - 1011محمد على محمد مؤمن مدير المقيد برقم قيد  14453وتم ايداعه بتاريخ  2005-05-29برقم
ايداع  6380تم التأشير فى تاريخ  2011-08-01بــ  :مسئول عن الناحية الفنيه والسياحية للشركة
 - 1012شيرين امين امين حمزه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53278وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-03برقم ايداع  14346تم التأشير فى تاريخ  2011-08-03بــ :
 - 1013محمد امين امين حمزه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53278وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-03برقم ايداع  14346تم التأشير فى تاريخ  2011-08-03بــ :
 - 1014مروه سمير امين حمزه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53278وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-03برقم ايداع  14346تم التأشير فى تاريخ  2011-08-03بــ :
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 - 1015محمد امين امين حمزه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  53278وتم ايداعه
بتاريخ  2011-08-03برقم ايداع  14346تم التأشير فى تاريخ  2011-08-03بــ  :يمثل رئيس مجلس
الدارة الشركة امام القضاء,وللسيد /محمد امين امين حمزه رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب وللسيدة /
شيرين امين امين حمزه نائب رئيس مجلس الداره و العضو منتدب وللسيدة  /مروه سمير امين حمزه العضو
منتدب مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان
وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع
على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها
وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمى وكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه
والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك حق
توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 1016مروه سمير امين حمزه عضو منتدب المقيد برقم قيد  53278وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-03برقم ايداع  14346تم التأشير فى تاريخ  2011-08-03بــ :
 - 1017شيرين امين امين حمزه نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  53278وتم
ايداعه بتاريخ  2011-08-03برقم ايداع  14346تم التأشير فى تاريخ  2011-08-03بــ :
 - 1029نافع فهمي فهمي عبدالمجيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  54824وتم ايداعه
بتاريخ  2011-10-31برقم ايداع  20940تم التأشير فى تاريخ  2011-10-31بــ  :مده المجلس ثلث
الموافقه بالجماع على تحديد صلحيات مجلس الداره على
سنوات من تاريخ التأشير فى السجل التجارى -
النحو التالى  :لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب تمثيل الشركه أمام الغير والجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والرئيس الدارى فقط امام القضاء  ,وله حق تعيين مديرين ووكلء مفوضين  ,وله حق التوقيع أمام
البنوك والسحب واليداع والتسهيلت الئتمانيه والتوقيع على التفاقيات والتعهدات أمام الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه فى مجال نشاط الشركه وقطاع العمال العام والخاص  ,والهيئه العامه للتنميه الصناعيه  ,وهيئه
المجتمعات العمرانيه ولجان فض منازعات الستثمار والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافه أنواعها
والتعديلت اللزمه وعقود التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلك أمام الهيئه العامه للستثمار والمناطق
الحره والبورصه المصريه والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومصلحه السجل
التجارى والغرفه التجاريه ومصلحه الضرائب على المبيعات وهيئه الرقابه على الصادرات والوراردات والمرور
وله اوسع السلطات والختصاصات اللزمه لداره الشركه واجراء كافه العقود والمعاملت الداخليه ضمن غرض
الشركه او باسمها ولصالحها ويكون له الحق فى التوقيع عنها أمام الهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه وكافه الجهات
المعنيه كما يكون له الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر -
 - 1030صلح نافع فهمى فهمى عبد المجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54824وتم ايداعه
بتاريخ  2011-10-31برقم ايداع  20940تم التأشير فى تاريخ  2011-10-31بــ  :تعيين
 - 1031منة ا نافع فهمي عبد المجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54824وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-31برقم ايداع  20940تم التأشير فى تاريخ  2011-10-31بــ  :تعيين
 - 1032محمد فهمي فهمي عبدالمجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54824وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-31برقم ايداع  20940تم التأشير فى تاريخ  2011-10-31بــ :
 - 1033حاتم مصطفى فهمى فهمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  54824وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-31برقم ايداع  20940تم التأشير فى تاريخ  2011-10-31بــ :
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 - 1034احمد سعد احمد عبد المنعم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55357وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-11برقم ايداع  23473تم التأشير فى تاريخ  2011-12-11بــ  :تعديل الصلحيات لتصبح /
يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من
مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع
عن الشركة منفردين أو مجتمعين و لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و التوقيع
على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض و الرهن باسم الشركة
ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم
الشركه و لصالحها و لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية و ابرام كافة نقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
.
 - 1035حسام سعد احمد عبد المنعم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55357وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-11برقم ايداع  23473تم التأشير فى تاريخ  2011-12-11بــ  :منتدب
 - 1036هشام عبده امام محمد دياب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55357وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-11برقم ايداع  23473تم التأشير فى تاريخ  2011-12-11بــ :
 - 1037محمد مصطفى السيد محمد ابو زايده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55357وتم ايداعه
بتاريخ  2011-12-11برقم ايداع  23473تم التأشير فى تاريخ  2011-12-11بــ :
 - 1038محمد عمرو خليل محمد مصفى المقيد برقم قيد  55456وتم ايداعه بتاريخ 2011-12-14
برقم ايداع  23982تم التأشير فى تاريخ  2011-12-14بــ  :وتحديد أختصاصاتة كالتي  - :وفاء ما علي
الشركة من ديون  -بيع ما للشركة منقول أو عقارآ بالمزاد العلني او بأي طريقة أخري يراها و يشمل ذلك ( على
سبيل المثال و ليس الحصر ) بيع الراضى او المبانى أو الوراق الماليه أو السيارات أو المركبات أو الثاث أو
المعدات الرأسمالية  ...الخ  - .تمثيل الشركة أمام القضاء و قبول الصلح و التحكيم  - .تمثيل الشركة أمام جميع
الجهات الحكومية و غير الحكومية و له ان يوكل الغير فى كل او بعض أختصاصاته .
 - 1039مصطفى سيف النصر عبد العظيم سيف النصر مدير فرع المقيد برقم قيد  47433وتم ايداعه
بتاريخ  2011-12-19برقم ايداع  24252تم التأشير فى تاريخ  2011-12-19بــ  :بالقطع ارقام  19أ
و 21بالمنطقة الصناعية طريق القطاميه العين السخنه  -التجمع الثالث  -القاهرة الجديدة  -القاهرة
 - 1065حسام ابراهيم شعبان حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29705وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-15برقم ايداع  861تم التأشير فى تاريخ  2012-06-04بــ  :الموافقة على تجديد تعيين مجلس
الدارة القائم نظرا لنتهاء مدته
 - 1066السيد عامر السيد تحميل المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ  1989-01-30برقم
ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :المستلزمات الطبية  -اكديما  -بدل من السيدة الدكتورة
 /سحر محمود عزايزة
 - 1067سهام محمد جمال عبدالوهاب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  255591وتم ايداعه بتاريخ
 1989-01-30برقم ايداع  1511تم التأشير فى تاريخ  2012-06-10بــ  :ممثل عن الشركة العربية
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  -اكديما  .بدل من السيد الدكتور  /احمد رشدى على حسن
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 - 1045خالد على انور سيد احمد مدير المقيد برقم قيد  56466وتم ايداعه بتاريخ 2012-02-07
برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2012-02-07بــ  :تعديل اختصاصات ادارة الشركة لتصبح كالتالى :
يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين
في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللسيدج /ابراهيم عبد العزيز براهيم الجماز منفردا حق تمثيل الشركة
والتوقيع نيابة عن الشركة لتخاذ كافة الجراءات اللزمة لبيع وشراء اصول الشركة من مبانى واثاث واجهزة
وسيارات وميكروباصات واتوبيسات وموتوسيكلت والتوقيع امام كافة البنوك العامة داخل و خارج الجمهورية
لفتح الحسابات والسحب واليداع وغلق الحسابات البنكية وله حق القتراض والرهن ويشمل هذا التوقيع امام وكافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام القضاء والشهر العقاري والتوثيق وادارات المرور من
شراء والتجديد والترخيص وبيع كافة انواع السيارات والميكروباصات والتوبيسات والموتوسيكلت والتوقيع
علي عقود الشراء والبيع والتملك والتنازل لجميع الصول للشركة من مباني و اثاثات واجهزة وسيارات والبيع
للنفس او للغير بما في ذلك التوقيع علي كافة التعهدات والقرارات والمستندات ويجوز له ان يفوضوا او يوكلوا
من يشاؤوا في كل او بعض مما ذكر ويكون كل ماسبق باسم الشركة ولمصلحتها  .ولكل من السيد /خالد محمد
حسام الدين حسين بدراوى والسيد /خالد على انور سيد احمد مجتمعين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن
الشركة لتخاذ كافة الجراءات اللزمة لبيع وشراء اصول الشركة من مبانى واثاث واجهزة وسيارات
وميكروباصات واتوبيسات ومتوسيكلت والتوقيع امام كافة البنوك العاملة داخل وخارج الجمهورية وفتح
الحسابات والسحب واليداع وغلق الحسابات البنكية ولهم حق القتراض والرهن ويشمل هذا التوقيع امام كافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة امام القضاء والشهر العقارى والتوثيق وادارات المرور من
شراء وتجديد وترخيص وبيع كافة انواع السيارات والميكروباصات والتوبيسات والمتوسيكلت والتوقيع على
عقود الشراء والبيع والتملك والتنازل لجميع الصول والشركة من مبانى واثاث واجهزة وسيارات والبيع للنفس او
للغير بما فى ذلك التوقيع على كافة التعاهدات والقرارات والمستندات ويجوز لهم ان يفوضوا او يوكلوا من
يشاءوا فى كل او بعض مما ذكر ويكون كل ما سبق باسم الشركة ولمصلحتها
 - 1046بول ميلد رشدى نورى مدير فرع المقيد برقم قيد  57245وتم ايداعه بتاريخ 2012-03-18
برقم ايداع  5788تم التأشير فى تاريخ  2012-03-18بــ :
 - 1047حسين خالد امان ا محى الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  57245وتم ايداعه بتاريخ
 2012-03-18برقم ايداع  5788تم التأشير فى تاريخ  2012-03-18بــ  :تجديد مدة وصلحيات مجلس
الدارة
 - 1048محمد صلح الدين محمد
نبوى عبده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  57424وتم ايداعه بتاريخ  2012-03-26برقم ايداع
 6533تم التأشير فى تاريخ  2012-03-26بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة
مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين و لرئيس مجلس
الدارة منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ماذكر  .ولرئيس مجلس الداره منفردا فى التوقيع على عقود شراء الراضى والعقارات
والسيارات وكذلك عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضى والسيارات بإسم
الشركه ولصالحها .ويمثل رئيس مجلس الداره منفردا الشركه امام القضاء وله حق رفع والتصالح والتنازل فى
كافة القضايا المرفوعه من الشركه او المقامه عليها وله حق توكيل من يشاء فى كل او جزء من هذا الشأن بعد
العرض على الجمعيه العموميه وموافقتها على ذلك .
 - 1049خالد عمران محمد عبد العال نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  57424وتم ايداعه بتاريخ
 2012-03-26برقم ايداع  6533تم التأشير فى تاريخ  2012-03-26بــ :
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 - 1050هبه ا بهاء الدين حسين عزت محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  57424وتم ايداعه
بتاريخ  2012-03-26برقم ايداع  6533تم التأشير فى تاريخ  2012-03-26بــ :
 - 1051عمار بكرى خوجه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  57596وتم ايداعه بتاريخ
 2012-04-02برقم ايداع  7183تم التأشير فى تاريخ  2012-04-02بــ  :استقالة
 - 1052احمد صادق عبداللطيف سمرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58206وتم ايداعه بتاريخ
 2012-05-06برقم ايداع  9467تم التأشير فى تاريخ  2012-05-06بــ :
 - 1053محمد عبد العزيز محمد عواجه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  58206وتم
ايداعه بتاريخ  2012-05-06برقم ايداع  9467تم التأشير فى تاريخ  2012-05-06بــ  :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضأحق التوقيع عن الشركه
وللسيد رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة /محمد احمد السيد عطيه.وللستاذ/أحمد صادق عبد اللطيف
سمرى عضو مجلس الدارة وعضو منتدب منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات
اصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك فى التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركه
ولصالح الشركه ولهم الحق تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديدكافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
.
 - 1054محمد احمد السيد عطيه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58206وتم ايداعه بتاريخ
 2012-05-06برقم ايداع  9467تم التأشير فى تاريخ  2012-05-06بــ :
 - 1055راجو برابهاكار دهاران عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14970وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-19برقم ايداع  1896تم التأشير فى تاريخ  2012-05-07بــ :
 - 1056الستاذ نيروف مهتا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14970وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-19برقم ايداع  1896تم التأشير فى تاريخ  2012-05-07بــ :
 - 1057فينود كومار  Vinod Kumarعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14970وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-19برقم ايداع  1896تم التأشير فى تاريخ  2012-05-07بــ  :استقالة
 - 1058الستاذ كامل مهتا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  14970وتم ايداعه بتاريخ
 1990-07-19برقم ايداع  1896تم التأشير فى تاريخ  2012-05-07بــ  :لرئيس مجلس الداره والعضاء
المنتدبون منفردين او مجتمعين في التوقيع عن الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وبيع وشراء
الصول والسيارات للنفس وللغير والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتوقيع امام
الشهر العقاري وابرام العقود وعمل توكيلت للبيع للنفس وللغير والتوقيع علي كافه الصفقات والمعاملت التي
تدخل ضمن غرض الشركه وفي القتراض والتسهيلت الئتمانيه من البنوك والرهن والسحب واليداع والتوقيع
امام جميع الجهات والتوقيع علي عقود البيع البتدائيه والنهائيه والتوقيع على عقود المعارضه من الساده المؤسسين
واعضاء مجلس الداره وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  .مع بقاء باقي التفويضات السابقه كما
هي .
 - 1059عبد الكريم بن محمد بن محمد النهير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58310وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-09برقم ايداع  9825تم التأشير فى تاريخ  2012-05-09بــ  :استقالة ممثلش عن
مؤسسة سليمان العبد العزيز الراجحي – الوطنية عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي بالشركه
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 - 2077مجدي لبيب غالى يوسف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  123088وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-17برقم ايداع  30533تم التأشير فى تاريخ  2018-07-17بــ  :الموافقة بالجماع
على نقل كافة التوقيعات والصلحيات الواردة بالسجل بما فى ذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بأسم الشركة ولمصلحتها للستاذ  /مجدى لبيب غالى يوسف –
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب (منفردا) على أن يكون التوقيع امام البنوك والتأجير التمويلى مقصورا على
الستاذ  /مجدى لبيب غالى يوسف(منفردا) أو مجتمعا مع المهندس  /نبيل رفيق نصيف جرجس – عضو مجلس
الدارة (فقط).
 - 1060منصور بن علي بن محمد الحمدان مدير عام المقيد برقم قيد  58310وتم ايداعه بتاريخ
 2012-05-09برقم ايداع  9825تم التأشير فى تاريخ  2012-05-09بــ  :إعادة توزيع صلحيات التوقيع
على النحو التالى  -:يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء ولدى الغير أول  :الصلحيات الدارية :
تكون صلحيات التوقيع بالتوقيع المنفرد للسيد الستاذ  /منصور بن علي بن محمد الحمدان ( المدير العام) , -
منفردا  ,في إدارة الشركة و تمثيلها و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية و الرسمية و الوزارات و
جميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص و الهيئة العامة للستثمار و
المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مصلحة السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري و مصلحة
الضرائب المصرية و مصلحة الجمارك و الهيئة العامة للتنمية الصناعة ووزارة المجتمعات العمرانية و وزارة
الزراعة و التوقيع علي جميع العقود الصادرة باسم و لصالح الشركة و التي تتعلق بنشاط الشركة و تمثيل الشركة
و التوقيع نيابة عنها و التوقيع امام كافة الجهات التي تتعلق بترخيص انشطة الشركة و تسجيل السماء و العلمات
التجارية امام الشهر العقاري و التوقيع على عقود تأسيس المنشآت و الشركات وتعديلها بكافة انواعها امام الشهر
العقارى و التوقيع علي عقود شراء و بيع السيارات و التوقيع و التعامل امام مكاتب المرور و التوقيع علي عقود
التأجير التمويلي و التأجير التشغيلي و التمويل العقاري و التوقيع علي عقود الندماج و التقسيم و التوقيع علي
كافة العقود امام مصلحة السجل التجاري و الشهر العقاري و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و كافة
الجهات الحكومية وله الحق التفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .ثانيا  :صلحيات القرض والرهن
•بالنسبة لصلحيات القرض والرهن و المرابحة و اليجارة فتكون للسيد الستاذ  /منصور بن علي بن محمد
بالنسبة للصلحيات
ثالثا  :الصلحيات البنكية • :
الحمدان المدير العام منفردا بعد موافقة مجلس الدارة • .
البنكية من فتح الحسابات وغلقها والسحب واليداع من البنوك والمصارف وكافة المعاملت البنكية والعتمادات
المستندية وخطابات الضمان واستلم كروت الفيزا ودفاتر الشيكات البنكية و الفراج عن راس مال الشركة
والتوقيع علي الشيكات  ,فتكون بالتوقيع المزدوج علي النحو التالي  :التوقيع الول  :للسيد الستاذ  /منصور بن
علي بن محمد الحمدان المدير العام ( توقيع اول ) وله حق تفويض ايا من د  /محمد بن عبدا بن محمد بن
سليمان التوقيع الثاني ليا من  :أ  /عبدالقادر علي امين ( مدير ادارة الموارد البشرية ) ( توقيع ثاني ) أو
أ /محمد حامد محمد سيف الدين ( توقيع ثاني ) أو – عبده نيازي محمود ( توقيع ثاني ) تمثيل الشكة امام
القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 1061منصور بن علي بن محمد الحمدان مدير عام المقيد برقم قيد  58310وتم ايداعه بتاريخ
 2012-05-09برقم ايداع  9825تم التأشير فى تاريخ  2012-05-09بــ :
 - 1093خالد احمد محمد عقل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  20548وتم ايداعه
بتاريخ  2006-09-19برقم ايداع  14697تم التأشير فى تاريخ  2012-07-03بــ  :من له حق التوقيع
عن الشركة على النحو التالي  -1السادة المخول لهم حق التوقيع الول المحاسبة /شرين احمد عبدالحى تقى الدين
مدير عام الشئون المالية السيد /المحاسب /ماهر حنفى على التركى القائم بتسيير اعمال الدارة العامة للمهمات 2
السادة المخول لهم حق التوقيع الثانى المحاسب /محمد فاروق السيد على عفيفى مدير عام شئون العاملينوعلقات العمل السيد الكيمائي /شريف كامل عبيد مع احتفاظ السيد الدكتور مهندس /خالد أحمد محمد عقل -رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة منفردا في المعاملت البنكية
 - 1094ريمون استيفو كرياكو كريازي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  295403وتم ايداعه بتاريخ
 1996-05-09برقم ايداع  6821تم التأشير فى تاريخ  2012-07-19بــ  :الموافقة على اعادة تشكيل مجلس
ادارة الشركة
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 - 1095عادل السيد محمد لطفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1494وتم ايداعه
بتاريخ  1997-10-29برقم ايداع  1174تم التأشير فى تاريخ  2012-07-24بــ  :تجديد عضوية مجلس
الدارة لفتره اخري
 - 1156جوزيف كمال إسكندر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :غير تنفيذي) ممثل لشركة
المارات الدولية للستثمار ذ.م.م.
 - 1157هيدى احمد كمال محى الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :غير تنفيذى ممثل عن
المساهمين الفراد
 - 1158فريد فاروق عبد الكريم البلبيسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :غير تنفيذى ممثل عن شركة
المارات الدولية للستثمار
 - 1159محمد اسماعيل عبد الغني الدهان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :غير تنفيذى مستقل
 - 1368محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82083وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ  :ممثل عن شركة الفريقية
لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م) من ذوي الخبرة
 - 1372احمداحمد صادق السويدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82083وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ :
 - 1373محمد احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82083وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ :
 - 1374صادق احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82083وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ :
 - 1375محمد احمد كامل محمد زياده مدير المقيد برقم قيد  82243وتم ايداعه بتاريخ 2015-04-26
برقم ايداع  11804تم التأشير فى تاريخ  2015-04-26بــ  :الستيراد والتصدير
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 - 1062محمد بن سليمان بن عبد العزيزالراجحي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58310وتم ايداعه
بتاريخ  2012-05-09برقم ايداع  9825تم التأشير فى تاريخ  2012-05-09بــ  :إعادة توزيع صلحيات
التوقيع على النحو التالى  -:يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء ولدى الغير أول  :الصلحيات الدارية
 :تكون صلحيات التوقيع بالتوقيع المنفرد للسيد الستاذ  /منصور بن علي بن محمد الحمدان ( المدير العام) -
منفردا في إدارة الشركة و تمثيلها و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية و الرسمية و الوزارات و جميع
الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص والهيئة العامة للستثمار و
المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مصلحة السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري و مصلحة
الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك و الهيئة العامة للتنمية الصناعة ووزارة المجتمعات العمرانية و وزارة
الزراعة و التوقيع علي جميع العقود الصادرة باسم ولصالح الشركة و التي تتعلق بنشاط الشركة و تمثيل الشركة و
التوقيع نيابة عنها و التوقيع امام كافة الجهات التي تتعلق بترخيص انشطة الشركة وتسجيل السماء و العلمات
التجارية امام الشهر العقاري و التوقيع على عقود تأسيس المنشآت و الشركات وتعديلها بكافة انواعها امام الشهر
العقارى والتوقيع علي عقود شراء و بيع السيارات و التوقيع و التعامل امام مكاتب المرور و التوقيع علي عقود
التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والتمويل العقاري والتوقيع علي عقود الندماج و التقسيم و التوقيع علي كافة
العقود امام مصلحة السجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات
الحكومية وله الحق التفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  .ثانيا  :صلحيات القرض والرهن والكفالة
 :بالنسبة لصلحيات القرض والرهن والكفالت التضامنية و المرابحة و اليجارة فتكون للسيد الستاذ  /منصور
بن علي بن محمد الحمدان المدير العام منفردا بعد موافقة مجلس الدارة  .ثالثا  :الصلحيات البنكية  :بالنسبة
للصلحيات البنكية من فتح الحسابات وغلقها والسحب واليداع من البنوك والمصارف وكافة المعاملت البنكية
والعتمادات المستندية وخطابات الضمان واستلم كروت الفيزا ودفاتر الشيكات البنكية و الفراج عن راس مال
الشركة والتوقيع علي الشيكات  ,فتكون بالتوقيع المزدوج علي النحو التالي  :التوقيع الول  :للسيد الستاذ /
منصور بن علي بن محمد الحمدان المدير العام ( توقيع اول ) وله حق تفويض ايا من د  /محمد بن عبدا بن
محمد بن سليمان التوقيع الثاني ليا من  :أ  /عبدالقادر علي امين ( مدير ادارة الموارد البشرية ) ( توقيع ثاني
) أو أ /محمد حامد محمد سيف الدين ( توقيع ثاني ) أو – عبده نيازي محمود ( توقيع ثاني )  .ولرئيس مجلس
الدارة منفردا الحق فى رفع ومباشره جميع المحاكم وفى التصالح والتنازل والتخالص والبراء والقرار والنكار
امام المحاكم وهيئات التحكيم والنيابات وكذلك رد القضاه واعضاء النيابة العامه والمحكمين والخبراء ومباشرة
جميع انواعة .
 - 1063محمد عمر محمود رضوان مدير المقيد برقم قيد  58378وتم ايداعه بتاريخ 2012-05-14
برقم ايداع  10131تم التأشير فى تاريخ  2012-05-14بــ  :استقاله
 - 1064جاد جمال توفيق حسين مدير المقيد برقم قيد  58378وتم ايداعه بتاريخ  2012-05-14برقم
ايداع  10131تم التأشير فى تاريخ  2012-05-14بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا
فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وله منفردا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
والتعامل مع الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وفتح وغلق الملفات التأمينية والتوقيع على الستثمارات والغرف
التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والقوى العاملة والهجرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات ومكاتب العمل ومصلحة الشهر العقاري وعمل إثبات تاريخ على عقود اليجار والتصديق عليها
والتوقيع على الوراق والمستندات واستلم وتسليم كافة الوراق أمام جميع الجهات سالفة الذكر .وله منفردا حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 1096محمد برهان احمد شعبان كنجو مدير المقيد برقم قيد  59935وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-09برقم ايداع  16558تم التأشير فى تاريخ  2012-08-09بــ  :بموجب محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  2020 / 7 / 19وعقد التعديل الموثق بالشهر العقارى برقم  1546م
لسنة  - 2022تعديل صلحيات المدير لتصبح  :يمثل المدير  /محمد برهان أحمد شعبان كنجو الشركة في
علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير  /محمد برهان أحمد شعبان كنجو
منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام
وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق منفردا في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم و أجورهم وله منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات
الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله
حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  -وللمدير  /محمد برهان احمد شعبان كنجو منفردا حق
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها
وكذلك له منفردا الحق في التوقيع على عقود الشراء وحق التوقيع على عقود القتراض و الرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها .
 - 1097محمد برهان احمد شعبان كنجو مدير المقيد برقم قيد  59935وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-09برقم ايداع  16558تم التأشير فى تاريخ  2012-08-09بــ  :تعديل جنسيته من سورى الي
مصري
 - 1098محمد بن عبد الرحمن بن محمد سالم مدير المقيد برقم قيد  60081وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-16برقم ايداع  17092تم التأشير فى تاريخ  2012-08-16بــ  :يمثل المدير الشركة في
علقتها مع الغير وله منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا
ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللسيد/محمد نبيل محمد فوزي
الحو وللسيد/عمرو اسماعيل نير اسماعيل وللسيد/محمد بن عبد الرحمن بن محمد سالم منفردين حق التعامل بأسم
الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم ,ولي اثنين من المديرين مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل
مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم
الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهون امام كافة البنوك
والجهات المختصة والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة
ولصالحها وللمديرين مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر.
 - 1099محمود السيد احمد رزق ابو عيسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60333وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-04برقم ايداع  17963تم التأشير فى تاريخ  2012-09-04بــ  :الموافقة على تجديد مده مجلس
الدارة لمده ثلث سنوات
 - 1100اسامه محمود عبده البرى مدير عام المقيد برقم قيد  60333وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-04برقم ايداع  17963تم التأشير فى تاريخ  2012-09-04بــ  :تعيين مدير عام للشركة بدل
من  /احمد ماهر ابراهيم ابو سالم وهو المسئول عن النتاج وعزل وتعيين العمال ومسئول امام جميع الجهات
الحكومية عن عملية النتاج وله فى ذلك جميع الصلحيات
 - 1101فارس داود عبد الحفيظ النتشه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60602وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-18برقم ايداع  19104تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ  :تم تجديد صلحية مجلس ادارة
الشركة لمدة ثلث سنوات
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 - 1102وليد ابراهيم ابو العيون مصفى المقيد برقم قيد  60612وتم ايداعه بتاريخ 2012-09-18
برقم ايداع  19160تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ  :وفاء ماعلى الشركة من ديون  -بيع مال الشركة
منقول أو عقارا بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة
معينة  -تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
 - 1103محمد حمدى حسن على فايد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60836وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-30برقم ايداع  20036تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ  :استقالة
 - 1104مخلص يوسف فضل حراز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60836وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-30برقم ايداع  20036تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ  :استقالة
 - 1105جمال مصطفي عزيز عبد الغني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60836وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-30برقم ايداع  20036تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ  :استقالة
 - 1106مجدى يوسف احمد منصور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60836وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-30برقم ايداع  20036تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ :
 - 1107نهى مجدى يوسف احمد منصور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60836وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-30برقم ايداع  20036تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ :
 - 1108احمد مجدى يوسف احمد منصور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60836وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-30برقم ايداع  20036تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ :
 - 1109نزيه محمد سليمان عوف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  60858وتم ايداعه
بتاريخ  2012-09-30برقم ايداع  20136تم التأشير فى تاريخ  2012-09-30بــ  :تشكيل مجلس الدارة
 - 1120عمرو علي مصطفي البدري رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48075وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-28برقم ايداع  2133تم التأشير فى تاريخ  2012-11-08بــ  :تنفيذي  -ممثل عن شركة الهلي
للتنمية والستثمار – صلحيات رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي كالتالي  :تفويض السيد الستاذ  /عمرو
على مصطفى البدري بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ  /محمد السيد حسنى متولى عامر بصفته الرئيس
التنفيذي للشركة ــ مجتمعين أو منفردين ــ أو من يراه في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها ونسخها
وكذا التعديلت في النظام الساسي والتأشير في السجل التجارى وصحيفة الستثمار والضرائب والتأمينات
والتراخيص وتفويضه أو من يراه بالتوقيع والتعامل امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم بما فى ذلك هيئة الستثمار وهيئة سوق المال والهيئة العامة للرقابة
المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والشهر العقارى
والمرور وأقسام الشرطة وشركات الكهرباء والمياة والغاز وشركات التصالت ومصلحة الجمارك  ,وهيئات
المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة وهيئات التنمية الصناعية ووزارة السكان والحياء بجمهورية
مصر العربية ومصلحة الشركات وسجل الموردين والمصدرين وسجل الوكلء التجاريين والبنوك وتفويض سيادتة
فى البيع والشراء والرهن للنفس أو للغير لكافة أصول الشركة بكافة أنواعها  ,وتفويض سيادتة فى القتراض
والرهن وكذلك اجراء توكيلت رسمية أو عقود وكالة رسمية غير قابلة لللغاء للبنوك أو العملء تبيح البيع
والرهن والقتراض للنفس أو للغير وتفويض سيادتة في توكيل المحامين وتفويض سيادتة بإلغاء آي توكيلت
رسمية أو عقود وكالة وتفويض سيادتة في التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى السحب واليداع وفتح
الحسابات والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والتوقيع على الشيكات وتفويض سيادتة فى
التوقيع على كافة العقود سواء عقود اليجار وعقود البيع البتدائية والنهائية ومحاضر التصديق والقرارات امام
الشهر العقارى وتفويض سيادتة امام القضاء والغير وفى الصلح والقرار والنكار والبراء وتفويض سيادتة فى
تنفيذ الحكام واستلم مشمول الحكام وتوكيل المحامين وكذلك تفويض سيادتة فى التنازل والتصالح فى جميع
الدعاوي ولة الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما سبق
 - 1121سمر فوزى محمد عبدالجواد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48075وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-28برقم ايداع  2133تم التأشير فى تاريخ  2012-11-08بــ  :غير تنفيذي  -ممثل عن شركة
الهلى للتنمية والستثمار
 - 1122شادي احمد عبدالحميد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  48075وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-28برقم ايداع  2133تم التأشير فى تاريخ  2012-11-08بــ  :غير تنفيذي  -ممثل عن شركة
الهلي للتنمية والستثمار
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 - 1123خالد كمال احمد ابو العل مبروك عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  48075وتم
ايداعه بتاريخ  2004-04-28برقم ايداع  2133تم التأشير فى تاريخ  2012-11-08بــ  :مستقل  -غير
تنفيذى
 - 1124خالد محمد على الدرندلى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  48075وتم ايداعه
بتاريخ  2004-04-28برقم ايداع  2133تم التأشير فى تاريخ  2012-11-08بــ  :مستقل  -غير تنفيذى
 - 1125محمد السيد حسنى متولى عامر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  48075وتم ايداعه
بتاريخ  2004-04-28برقم ايداع  2133تم التأشير فى تاريخ  2012-11-08بــ  :ورئيس تنفيذى

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

Page 929 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1126حازم عبد السميع محمود مدير المقيد برقم قيد  61947وتم ايداعه بتاريخ 2012-11-19
برقم ايداع  24184تم التأشير فى تاريخ  2012-11-19بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
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 ايضا الحق منفرد في فتح الحسابات والتعامل علي حسابات الشركة
لدي البنوك وحق القتراض من البنوك وبيع بعض أصول الشركة بما في ذلك السيارات داخل جمهورية مصر
العربية وخارجها .وللمدير منفردا الحق في تفويض الغير في بعض أو كل صلحياته .1 .له الحق في تمثيل
الشركة في التوقيع على أي اتفاقيات إدارة مالية أو معاملت بنكية لمجموعة شركات ميرك التي يتم اعتمادها من
الشركة الم ميرك اند كو انك جروب ,الوليات المتحدة المريكية. .2.له الحق في تمثيل الشركة في جميع
المعاملت الجديدة والقائمة وذلك على الوجه التالي - :مع جميع الموسسات المالية المسجلة أو فروعها او
الشركات الشقيقة والتابعة أو المحاسبون ,او المنظمون أو غيرهم من الطراف المفوضة من قبل الطرف المتعاقد (
يشار إليها فيما بعد "البنك") ,بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر فتح واغلق الحسابات البنكية ,تفويض
اصحاب الحق في التوقيع ,الجراءات البنكية اللكترونية وكافة المسائل اللزمة لدارة هذه الحسابات والنقد
والمعاملت المصرفية الخرى -جميع الطراف من الغير الذين يقدمون الخدمات في مجال المعاملت المالية
والمصرفية لدارة النقد -.جميع الشركات او الطراف المرتبطة المملوكة بالغلبية بشكل غير مباشر لميرك اند كو
انك جروب الوليات المتحدة المريكية بخصوص معاملت الدارة المالية و النقدية فقط ..له الحق في التفاوض او
تنفيذ أو تسليم أو اعتماد او الداء بالنيابة عن الشركة جميع العقود و/او المستندات المتعلقة بالخدمة المقدمة من
البنك او اي مؤسسة مالية او ام اس دي والتي تشمل على سبيل المثال ل الحصر - :جميع المستندات اللزمة لبدء
أو استمرار أو إنهاء العلقات التجارية المصرفية و /أو المالية - .جميع المستندات اللزمة لبدء المعاملت ,أو
استمرارها او انهاؤها ,فتح و/او اغلق الحسابات البنكية ,مواصلة تشغيل الحسابات وفقا للشروط والحكام ,بدء و
تنفيذ وتأكيد الستثمارات وتداولت العملت الجنبية ,التأكيد على حالة الشركة و مشاركة الملفات  ,اتصال نظام
سويفت  ,تفويض الغير في مشاركة البيانات بالضافة إلي جميع المستندات اللزمة للتنفيذ وفقا للقوانين المحلية
علي سبيل المثال ل الحصر مستند اعرف عميلك , KYCمستند المقاصة ,Clearing documentation
مستندات الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات  ISDA , AMLمستندات غسيل الموال  FATCA ,المتثال
الضريبي للحسابات الخارجية  , MiFID ,التزامات  , I/MiFIDالتزامات تنظيم البنية التحتية للسوق الوروبية
 ,EMIRحماية البيانات وتأكيد رصيد الحساب المصرفي - .تعيين او حذف التوقيعات البنكية القائمة او الجديدة
سواء كان التوقيع ورقيا أو إلكترونيا بالنسبة للخدمات الجديدة او القائمة مع البنك او المؤسسات المالية او الشركات
الشقيقة - .اضافة او شطب او تغيير الخدمات و/او النظمة المتحصل عليها من البنك او الشركات الشقيقة بما في
ذلك على سبيل المثال ل الحصر منتجات السيولة المالية الورقية منها واللكترونية ,الموازنة المستهدفة ,ترتيبات
التجميع ,المعاوضة و المدفوعات نيابة عن التسويات ,e-bam ,العقود المتعلقة بالخدمات الدائنة والمدينة ,وكافة
التسويات الخري ذات صلة متعلقة بالمعاملت المالية والمصرفية بالضافة إلي التسعير والفواتير والشروط
والحكام ذات الصلة - .الدخول في ضمانات متبادلة  ,ضمانات  ,ضمانات بنكية  ,خدمات تمويل تجارية  ,سحب
على المكشوف او اي ترتيبات ائتمانية اخرى او إيداعات و مسحوبات مصرفية مباشرة لدعم معاملت او خدمات
البنك او المؤسسات او الشركات الشقيقة او الخدمات التنظيمية و التسعير المرتبط بها - .العقود المرتبطة
بالخدمات الدائنة و المدينة و العقود الخرى المتعلقة بمعاملت إدارة النقد المصرفي و المالي - .بدء أو تغيير أو
حذف أو التصريح بأي مدفوعات أو معاملت مستحقة القبض سواء يدويا أو إلكترونيا على حساب الشركة والتي
يجب أن تشمل على سبيل المثال ل الحصر الديون المباشرة (كالدائن وكذلك المدين) والوامر القائمة والمدفوعات
والشيكات - .تقديم طلبات القتراض والتسهيلت الئتمانية وبطاقات الئتمان بالنيابة عن الشركة والتوقيع على
كافة الطلبات والمستندات وطلبات إصدار وتفعيل وإيقاف بطاقات الئتمان .4 .له الحق في توكيل الغير في كل او
بعض مما ذكر  ,كما يحق له الغاء توكيل الغير  .5الحق في إبرام وتعديل اتفاقيات توفير السيولة بالنسبة
للحسابات التي تحتفظ بها الشركة في اتفاقية توفير السيولة ,كما يحق له القيام بجميع اعمال الدارة والتصرف نيابة
عن الشركة بالنسبة لتفاقيات توفير السيولة بما في ذلك منح الوراق المالية ,ول سيما على سبيل المثال ل
الحصر رهن أي وجميع المستحقات الحالية والمستقبلية من العملء في البنك الناشئة عن الحسابات أو المتصلة بها
كضمان لسداد التزامات الحسابات .وله منفردا صلحيات التوقيع أمام البنوك نيابة عن الشركة والتعامل أمام
البنوك والمؤسسات المالية وكذا التوقيع علي كافة المعاملت البنكية أيا كان نوعها وطبيعتها وقيمتها أو مقدارها
داخل جمهورية مصر العربية وخارجها على النحو السابق ذكره
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 - 1127وليد ابراهيم ابو العيون مصفى المقيد برقم قيد  62149وتم ايداعه بتاريخ 2012-11-26
برقم ايداع  24881تم التأشير فى تاريخ  2012-11-26بــ  :وفاء ماعلى الشركة من ديون  -بيع مال الشركة
منقول أو عقارا بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة
معينة  -تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
 - 1128ابراهيم سيد احمد سيد احمد الطحان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  674وتم ايداعه بتاريخ
 1996-06-25برقم ايداع  330تم التأشير فى تاريخ  2012-11-28بــ  :تجديد مدة المجلس
 - 1129محمد احمد زكى عابدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62217وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-28برقم ايداع  25125تم التأشير فى تاريخ  2012-11-28بــ  :ممثل عن شركة تعمير وادى
النيل الزراعية لستصلح وتعمير وتنمية الراضى  -بدل من السيد  /محمد رؤوف عبد الرحمن درويش
 - 1130سامح محمد فتحي قته نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62217وتم ايداعه بتاريخ
 2012-11-28برقم ايداع  25125تم التأشير فى تاريخ  2012-11-28بــ  :ممثل عن شركة تعمير وادى
النيل الزراعية لستصلح وتعمير وتنمية الراضى  -بدل من السيد  /طارق عبد السلم عبد الفتاح نديم
 - 1131محمد مصطفى محمد مصطفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  5703وتم
ايداعه بتاريخ  2004-09-15برقم ايداع  1433تم التأشير فى تاريخ  2012-12-19بــ  :تجديد مدة
مجلس الدارة بنفس تشكيلة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة
 - 1146عمرو محمد محمد عسل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  50476وتم ايداعه
بتاريخ  2011-02-09برقم ايداع  2491تم التأشير فى تاريخ  2013-03-13بــ :
 - 1147خالد الغزالى محمد محمد حرب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50476وتم ايداعه بتاريخ
 2011-02-09برقم ايداع  2491تم التأشير فى تاريخ  2013-03-13بــ :
 - 1148بيتهوفن السيد محمد عبد الونيس طايل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  50476وتم
ايداعه بتاريخ  2011-02-09برقم ايداع  2491تم التأشير فى تاريخ  2013-03-13بــ :
 - 1149هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  64984وتم ايداعه بتاريخ 2013-03-20
برقم ايداع  6346تم التأشير فى تاريخ  2013-03-20بــ  :للفروع  -بدل من السيد  /مجدى حافظ سعيد
ابراهيم
 - 1150هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  64984وتم ايداعه بتاريخ 2013-03-20
برقم ايداع  6346تم التأشير فى تاريخ  2013-03-20بــ  :للفروع
 - 1151خليفة نصر خليفة المهيري رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  205364وتم ايداعه بتاريخ
 1980-08-04برقم ايداع  12079تم التأشير فى تاريخ  2013-03-26بــ  :غير تنفيذي  -ممثل عن
مصرف ابو ظبي السلمي المارات -
 - 1132متى اوز اغلو METE OZOGLUرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  62861وتم ايداعه
بتاريخ  2012-12-24برقم ايداع  27320تم التأشير فى تاريخ  2012-12-24بــ  :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 او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين او مجتمعين  -ولرئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة والمديريين الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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
 - 1133أشرف اديب زكى صليب زكى بشارة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 63038
وتم ايداعه بتاريخ  2012-12-30برقم ايداع  27854تم التأشير فى تاريخ  2012-12-30بــ  :تجديد مدة
مجلس الدارة مدة اخرى مماثلة
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 2013-01-14برقم

 - 1134احمد على احمد شاهين مدير المقيد برقم قيد  63354وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  981تم التأشير فى تاريخ  2013-01-14بــ  :استقالة
 - 1135احمد نزيه محمد على حلمى مدير المقيد برقم قيد  63354وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-14
برقم ايداع  981تم التأشير فى تاريخ  2013-01-14بــ  :استقالة
 - 1136مها محمود حسن محمود مدير المقيد برقم قيد  63354وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-14
برقم ايداع  981تم التأشير فى تاريخ  2013-01-14بــ  :استقالة
 - 1137المير محمد محسن محمد مدير المقيد برقم قيد  63354وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-14
برقم ايداع  981تم التأشير فى تاريخ  2013-01-14بــ  :استقالة
 - 1138كريم نزيه محمد على حلمى مدير المقيد برقم قيد  63354وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-14
برقم ايداع  981تم التأشير فى تاريخ  2013-01-14بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-يمثل
المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم من مصلحة الشعر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة
الضرائب المصرية (الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة )والهيئة العامة للتأمينات
الجتماعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ويجب الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات
التجارية وبراءات الختراع ووزارة الصحة والهيئات والدارات التابعة لها والغرفة التجارية والسجل التجاري
وجميع الموانئ والمطارات والجمارك وفي استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والي الجهات
الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات
والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة
ولمصلحتها وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس
الشركات التي تساهم فيها الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 1139محمد سيد احمد المرسى الخولى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  63693وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-29برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2013-01-29بــ  :عزل
 - 1140صبحى سعيد عبد المتعال الجزيرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  63693وتم ايداعه
بتاريخ  2013-01-29برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2013-01-29بــ  :عزل
 - 1141عبد النبى حلمى عبد ا دسوقى بطاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  63693وتم ايداعه
بتاريخ  2013-01-29برقم ايداع  2100تم التأشير فى تاريخ  2013-01-29بــ :
 - 1142خالد عبدالله محمد محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46464وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-17برقم ايداع  13816تم التأشير فى تاريخ  2013-02-27بــ  :زيادة الختصاصات لرئيس
مجلس الدارة السيد  /خالد عبدالله محمد محمود تأسيس وتعديل ومحو وفسخ وتخارج ( الشركة ــ الشركات )
طبقا لحكام القانون وله فى سبيل تنفيذ ذلك الحق فى التوقيع والتصديق على عقود التأسيس والتعديل والمحو
والفسخ والتخارج وله الحق فى التوقيع على أى تعديلت على العقد أو أى عقود أتفاقية وله الحق فى ترك
الخصومة المرفوعة من وعلى ( الشركة ــ الشركات ) وله فى سبيل ذلك توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 1143محمود التابعي ابراهيم حسنين مسلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50476وتم ايداعه
بتاريخ  2011-02-09برقم ايداع  2491تم التأشير فى تاريخ  2013-03-13بــ :
 - 1144محمد ادريس محمود شريفا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50476وتم ايداعه بتاريخ
 2011-02-09برقم ايداع  2491تم التأشير فى تاريخ  2013-03-13بــ  :استقالة
 - 1145يحيى الغزالى محمد محمد حرب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  50476وتم
ايداعه بتاريخ  2011-02-09برقم ايداع  2491تم التأشير فى تاريخ  2013-03-13بــ  :تشكيل مجلس
الدارة
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 - 1160محمد محمود مصطفي احمد عامر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 33346
وتم ايداعه بتاريخ  2008-06-30برقم ايداع  14339تم التأشير فى تاريخ  2013-03-31بــ  :الموافقة
على اعادة توزيع الختصاصات لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب لتكون كالتالى  -تفويض السيد الستاذ/
محمد محمود مصطفى احمد عامر رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردا فى التعامل بأسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم و كذلك فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق
الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع
على عقود القتراض و الرهن بكافة انواعها بما فى ذلك الرهن العقارى و التجارى للنفس او للغير و التوكيل
لصالح البنوك وللغير وله الحق التوقيع على عقود الشراء و عقود البيع البتدائية و النهائية للنفس و الغير لجميع
اصول الشركة من سيارات و مبانى و اراضى و اللت و معدات و ماكينات و كذلك امام مصلحة الشهر العقارى
و التوثيق و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و ضمن اغراضها وله حق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات
الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله
حق كفالة الغير وله حق التوقيع على عقود التعديل و التاسيس وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر اعلة.
تفويض السيدة  /مروة محمود مصطفى احمد عامر نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و السيد الستاذ/
شريف محمود مصطفى احمد عامر عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم و كذلك فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق
الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع
على عقود القتراض و الرهن بكافة انواعها بما فى ذلك الرهن العقارى و التجارى للنفس او للغير و التوكيل
لصالح البنوك و الغير ولهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و عقود البيع البتدائية و النهائية للنفس و الغير
لجميع اصول الشركة من سيارات و مبانى و اراضى و اللت و معدات و ماكينات و كذلك امام مصلحة الشهر
العقارى و التوثيق و كافة المصالح الحكومية و الغير حكومية و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و ضمن
اغراضها ولهم حق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم 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 ولهم حق كفالة الغير ولهم حق التوقيع على عقود التعديل و
التاسيس ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر اعلة
 - 1161نشوى محمد احمد ابراهيم ممثل المقيد برقم قيد  65341وتم ايداعه بتاريخ 2013-04-04
برقم ايداع  7687تم التأشير فى تاريخ  2013-04-04بــ  :ممثل عن بنك الستثمار القومى
 - 1162اسامة السيد على محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65341وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-04برقم ايداع  7687تم التأشير فى تاريخ  2013-04-04بــ :
 - 1163فايق ابراهيم السيد القصراوى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 65341
وتم ايداعه بتاريخ  2013-04-04برقم ايداع  7687تم التأشير فى تاريخ  2013-04-04بــ :
 - 1174ناصر فهمى محمود ناصر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  - :ممثل عن الشركة المصرية
للمشروعات الستثمارية - -كما قررت الجمعية العامة تجديد مدة مجلس الدارة.
 - 1175محمد شعيب محمد خليفه الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  :والعضو المنتدب  -ممثل عن
الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية
 - 1176ابراهيم عبد السلم ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  - :ممثل عن الشركة المصرية
للمشروعات الستثمارية
 - 1177ميادة احمد رفعت عبد السلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  - :ممثل عن الشركة المصرية
للمشروعات الستثمارية
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 - 1178نجلء حسن رجب زين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للمشروعات الستثمارية بدل من السيد  /طارق عبد السلم عبد الفتاح نديم  -إعتبارا من 2022/ 2/ 2
 - 1179ابراهيم محمد صلح الدين عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  - :ممثل عن الشركة المصرية
للمشروعات الستثمارية بدل من السيد  /أيمن محمد محمد الشيخ  -إعتبارا من 2022/ 2/ 2
 - 1180مجدي محمد جلل الدين بدر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية
 - 1181علء عبدالفتاح قاسم البطل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ  :ممثل عن ال الهيئة المصرية
العامة للبترول بدل من السيد المهندس  /عابد عز الرجال عبد العال  -إعتبارا من 2022/ 1/ 26
 - 1164محمد علي محمد احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65341وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-04برقم ايداع  7687تم التأشير فى تاريخ  2013-04-04بــ  :غير تنفيذى - -تم إعادة تشكيل
مجلس الدارة لمده  3سنوات  ,وتم الموافقة علي توضيح حق التوقيع لعضاء المجلس كما سبق وهي كما يلي د
/م /محمد علي محمد أحمد -رئيس مجلس الدارة له حق التوقيع عن الشركة ويمثل الشركة أمام القضاء أو الغير
وله الحق في رفع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها أمام جميع المحاكم وله حق تفويض وتوكيل الغير
وكذلك تمت الموافقة بالجماع علي سلطات التوقيع الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الدارة كالتالي تفويض اثنان
مجتمعان فقط من أعضاء مجلس الدارة المنتدبين التي أسمائهم بعد مهندس /فاروق مصطفي محمد أحمد -نائب
رئيس مجلس الدراة وعضو المنتدب مهندس  /فايق أبراهيم السيد القصراوي -نائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب السم  /السيد علي محمد أحمد  -نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لهم حق التوقيع
في كافة المعاملت البنكية مع البنوك المختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر -أبرام القروض والستدانه
والرهن بأنواعه وفتح العتمادات وطلب التسهيلت الئتمانيه ,وابرام أي تحويلت داخلية أو خارجية  ,خطابات
الضمان  ,التوقيع علي الشيكات ........ألخ ,علي أن يتم التفاق بتوقيعين مجتمعين فقط للسادة العضاء المنتدبين
السابق ذكرهم كما لهم حق تمثيل الشركة أمام كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات وخلفه  ,كما وافق مجلس
الدارة علي تفويض الستاذ /السيد علي محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في كافة
أختصاصاته المقررة قانونا وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية علي سبيل المثال وليس الحصر الضرائب ,
التامينات الجتماعية  ,المياه  ,الكهرباء  ,والمرور,الجمارك والتوكيلت الملحية وشركات الشحن الجوازات
والسفارات والقنصليات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتأشير في السجل التجاري والشهر العقاري والهيئة
العامة للستثمار والجهات غير الحكومية والبنوك وله الحق في توكيل من يري في بعض وكل ما ذكر
 - 1165فاروق مصطفى محمد احمد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  65341وتم
ايداعه بتاريخ  2013-04-04برقم ايداع  7687تم التأشير فى تاريخ  2013-04-04بــ :
 - 1166السيدعلى محمد احمد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  65341وتم ايداعه
بتاريخ  2013-04-04برقم ايداع  7687تم التأشير فى تاريخ  2013-04-04بــ :
 - 1167مجدى عبد العال عباس بكر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65341وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-04برقم ايداع  7687تم التأشير فى تاريخ  2013-04-04بــ :
 - 1168ابراهيم العوض عثمان صالح مدير فرع المقيد برقم قيد  65571وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-14برقم ايداع  8437تم التأشير فى تاريخ  2013-04-14بــ :
 - 1169محمد سعيد ابراهيم زنبركجى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66109وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-09برقم ايداع  10413تم التأشير فى تاريخ  2013-05-09بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة
الحالى والبقاء على صلحيات المجلس كما هى
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 - 1170تيسير محمد محمد حسن الصواف مدير المقيد برقم قيد  66709وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-02برقم ايداع  12396تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محدده  .يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم (منفردين أو مجتمعين) فى هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديرين كل من السيد /جمال إسماعيل السيد الشيخ و السيد  /طارق جمال إسماعيل الشيخ
والسيدة  /تيسير محمد محمد حسن الصواف مديرين الشركة (منفردين أو مجتمعين) حق التعامل بإسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم والشهر العقارى  ,وكذلك لهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع
على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
المصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولمصلحتها  ,وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها  ,وكذلك لهم الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل  ,وكذلك لهم حق التوقيع على عقود التنازل والتصالح والتنازل والقرار فى جميع القضايا المدنية والجنائية
 ,وكذلك لهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .وللسيد /جمال إسماعيل السيد الشيخ مدير
الشركة ( منفردا ) حق التوقيع على عقود القرض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود البيع
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق توكيل أو تفويض
الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 1171طارق جمال اسماعيل الشيخ مدير المقيد برقم قيد  66709وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  12396تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 1172جمال اسماعيل السيد الشيخ مدير المقيد برقم قيد  66709وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  12396تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 1173سعد محمد محمد هلل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  67352وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-27برقم ايداع  14943تم التأشير فى تاريخ  2013-06-27بــ :
 - 1182احمد حمدى ابو هشيمه عبدالعزيز مدير المقيد برقم قيد  67488وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-10برقم ايداع  15427تم التأشير فى تاريخ  2013-07-10بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها
مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا 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 وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بأسم الشركة ولصالحها وله
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل واصدار
التوكيلت وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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 - 1183محمد محمد محمد على البسيونى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67516وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-11برقم ايداع  15555تم التأشير فى تاريخ  2013-07-11بــ  :اعاده تشكيل مجلس الداره
رئيس
وتحديد اختصاصاته بحيث يصبح كالتى-1 :محمد محمد محمد على البسيونى
عضو منتدب -3وليد زكى رزق
مجلس الدارة -2عبد الرحمن محمد محمد محمد على البسيونى
عضو مجلس إدارة  -4نفيسه محمد محمد ابراهيم على
محمود عوض
عضو
عضو مجلس ادارة من ذوى الخبره  -5مريم محمد محمد محمد على البسيونى
مجلس ادارة من ذوى الخبره وللسادة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة
ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ,وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها,وكذلك
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم
ولصالح الشركة وحق التوقيع على كفالة الشركة للغير امام البنوك والمصارف والشهر العقارى والجهات الحكومية
وغير الحكومية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ,وكذلك الحق فى الصلح
وفى القرار والنكار والبراء والترك وذلك فى القضايا باسم الشركة وضمن اغراضها  ,ولهما حق توكيل
وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق.
 - 1184وليد زكى رزق محمود عوض عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67516وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-11برقم ايداع  15555تم التأشير فى تاريخ  2013-07-11بــ :
 - 1185عبد الرحمن محمد محمد محمد على عضو منتدب المقيد برقم قيد  67516وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-11برقم ايداع  15555تم التأشير فى تاريخ  2013-07-11بــ :
 - 1186مريم محمد محمد محمد على البسيونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67516وتم ايداعه
بتاريخ  2013-07-11برقم ايداع  15555تم التأشير فى تاريخ  2013-07-11بــ  :من ذوى الخبرة
 - 1187نفيسه محمد محمد ابراهيم على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67516وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-11برقم ايداع  15555تم التأشير فى تاريخ  2013-07-11بــ  :من ذوى الخبرة
 - 1222طارق مدحت احمد مرشد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  71794وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-18برقم ايداع  4056تم التأشير فى تاريخ  2014-02-18بــ  -1 :الغاء كافة صلحيات
والسلطات المالية للمدير المالي السابق للشركة هيثم مجدي إبراهيم المذكورة بالسجل التجاري نظرا لستقالته-2.
أضافة توقيعات واختصاصات مالية لتكون كالتالي :أ -يكون حق التوقيع لي من الستاذ/طارق مدحت احمد
مرشد-رئيس مجلس الدارة أو الستاذ  /جان سعد إبراهيم  -العضو المنتدب مع الستاذ  /محمد على شوقي صبيح
دقينش بحد اقصى مبلغ قدره (اثنين مليون جنيه مصري) أو ما يعادله بأي عملة أخرى .ب-إضافة حق التوقيع
للستاذ /طارق مدحت احمد مرشد  -رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع الستاذ/جان سعد إبراهيم-العضو المنتدب
بحد اقصى مبلغ وقدره (خمسة مليون جنيه مصري) أو ما يعادله بأي عملة أخرى .
 - 1300احمد عبد السلم عبد الرحمن ابو دومه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :عضو غير تنفيذي
مستقل
 - 1301سليمان براك خالد الداود المرزوق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :عضو غير تنفيذي ممثل بنك
الكويت الوطني الكويت

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

Page 936 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1188محمد محمد محمد على البسيونى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67516وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-11برقم ايداع  15555تم التأشير فى تاريخ  2013-07-11بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة,
ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين او مجتمعين .وللسادة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ,وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها,وكذلك حق التوقيع على
عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة وحق
التوقيع على كفالة الشركة للغير امام البنوك والمصارف والشهر العقارى والجهات الحكومية وغير الحكومية وكل
ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ,وكذلك الحق فى الصلح وفى القرار
والنكار والبراء والترك وذلك فى القضايا باسم الشركة وضمن اغراضها ,ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى
كل او بعض ما سبق.
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 - 1189لينا تيلرفو كووسيكوسكى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67534وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-14برقم ايداع  15635تم التأشير فى تاريخ  2013-07-14بــ  :لي اثنين من السادة أعضاء
من مجلس الدارة التاليين :السيدة /لينا تيلرفو كووسيكوسكي  ,Leena Tellervo .Kuusikoskiممثل عن
شركة اليف القابضة المساهمة  ,Elif Holding Anonim ?irketiالسيد /سلجوق كامل يارانجو ميليو
 ,Selçuk Kamil Yarangümelio?luممثل عن شركة اليف المساهمة لصناعة وتجارة العبوات البلستيكية
 ,Elif Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketiالسيد /توم إريك ماركو إيراندر Tom
 ,Erik Marko Eranderممثل عن شركة شركة اليف غلوبال لتسويق الغلفة المساهمة Elif Global
 – Ambalaj Pazarlama Anonim ?irketiمجتمعين -حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .ولهم حق
التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي والدخول في اتفاقيات التحكيم
وكذلك عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة
ولصاحبها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.2 .تم الموافقة
بالجماع علي منح السيدة /لينا تيلرفو كووسيكوسكي  ,Leena Tellervo Kuusikoskiممثل عن شركة
اليف القابضة المساهمة  Elif Holding Anonim ?irketiبصفتها رئيس مجلس الدارة ,والسيد /توم إريك
ماركو إيراندر  ,Tom Erik Marko Eranderممثل عن شركة شركة اليف غلوبال لتسويق الغلفة المساهمة
 ,Elif Global Ambalaj Pazarlama Anonim ?irketiبصفتها العضو المنتدب للشركة -مجتمعين-
السلطات والصلحيات التالية• :سداد وارسال الموال واستخدام نظام جمعية التصالت المالية العالمية بين
البنوك (سويفت) النقل المصرفي اللكتروني والنقل المصرفي لحساب الغير من الحسابات المصرفية التي تم فتحها
او سيتم فتحها باسم الشركة وإصدار أوامر وتعليمات للبنوك وطلب استصدار خطابات ضمان من البنوك وكل ذلك
في حدود مبلغ  500,000دولر امريكي (او ما يعادله بأي عملة اخري) او أي مبلغ معادل له• .تقديم طلب
الحصول علي أي تسهيلت ائتمانية بما في ذلك حسابات الدخار او حساب الئتمان فتح حسابات الئتمان
والحسابات الجارية لجميع أنواع القروض ,توقيع العقود المتعلقة بفتح جميع أنواع الحسابات والقتراض وكل ذلك
في حدود مبلغ  100,000دول امريكي (أوي ما يعادله بأي عملة اخري)• .اجراء أي نقل مصرفي الكتروني,
ارسال الموال واي نقل مصرفي اخر من الحسابات المصرفية التي تم فتحها او سيتم فتحها باسم الشركة ,دون
التقيد بحدود مبلغ معين• .القتراض في حدود مبلغ يعادل او يقل عن  500,000دولر امريكي (او ما يعادله بأي
عملة اخري) بموجب عقود قروض تم التوقيع عليها بالفعل• .تقديم طلبات الحصول علي بطاقة ائتمان بالنيابة عن
الشركة وتوقيع اتفاقيات ومستندات بطاقة الئتمان وتلقي بطاقات الئتمان وإخطار البنوك ذات الصلة في فقدان أي
بطاقة ائتمان وتوقيع الخطارات والمطالبة ببطاقات ائتمان جديدة وإجراء المعاملت المتعلقة بها• .ابرام والدخول
في معاملت التأمين ضد المخاطر التي قد تكون موجودة او التي قد تنشأ فيما يتعلق بأهداف وانشطة الشركة
والتأكد من أن يتم التعويضات الي حسابات الشركة• .تقديم العطاءات للمناقصات وتوقيع العقود والفصاحات
واللتزامات المتعلقة بالمناقصات وإصدار تفويضات خاصة للمشاركة في المناقصات• .توقيع عقود التوريد
والتوزيع وعقود البيع الخرى مع العملء لمدة سنة واحدة أو اقل في حدود إجمالي مبلغ  500,000دولر
امريكي (أو ما يعادله بأي عملة اخري)• .ابرام عقود شراء المواد الخام مع الموردين والمتضمنة حوافز و/أو
خصومات لمدة سنة واحدة أو اقل في حدود إجمالي مبلغ يقل عن  500,000دولر امريكي (أو ما يعادله بأي
عملة اخري)• .شراء واستئجار وبيع واستيراد وتصدير جميع أنواع اللت والمنشأت والمعدات وكافة الدوات
والمعدات اللزمة وفقا لغرض الشركة وانشطتها وذلك في حدود مبلغ  100,000دولر امريكي (او ما يعادله بأي
عملة اخري) أو التوقيع علي عقود الشراء المتعلقة بهذه البضائع• .توظيف العاملين في الشركة علي ال يتجاوز
راتبهم الجمالي السنوي مبلغ  56,000دولر امريكي (او ما يعادله بأي عملة اخري) والتوقيع علي أي عقد عمل
ذات الصلة أو انهائه• .التوقيع علي نماذج الخطار اللزمة بشأن عزل الموظفين العاملين في الشركة.3 .تم
الموافقة بالجماع للسيد /بارتو نوري اكتاس ( )Bartu Nuri Aktasومنحه نفس السلطات الممنوحة له سابقا
وهي كالتالي :للسيد /بارتو نوري اكتاس ( )Bartu Nuri Aktasالمدير المالي منفردا الحق في التعامل باسم
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الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الدارة العامة للشركات والهيئة العامة للرقابة
المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية والصناعية ومركز دعم الصادرات
ومركز تحديث الصناعة والسجل التجاري ووزارة التموين والتجارة الداخلية والعدل والشهر العقاري وكافة
الحياء ووزارة السكان ومكاتب وادارات وسجل الموردين والوكلء التجاريين والغرفة التجارية وهيئة التأمينات
الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب والضرائب علي المبيعات وضرائب القيمة المضافة وتمثيل الشركة
امام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وامام الرقابة العامة للصادرات والواردات وامام إدارة العلقات التجارية
والبورصة وامام شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وامام التحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
وامام هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة أجهزة تنمية المدن
الجديدة وبصفة عامة فإن للوكيل الحق في تمثيل الشركات امام إدارات المرور والسجل الصناعي كما له الحق في
تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 1190توم اريك ماركو ايراندر عضو منتدب المقيد برقم قيد  67534وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-14برقم ايداع  15635تم التأشير فى تاريخ  2013-07-14بــ  :ممثل عن شركة اليف غلوبال
لتسويق الغلفة المساهمة
 - 1191هاكان سلرجيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67534وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-14برقم ايداع  15635تم التأشير فى تاريخ  2013-07-14بــ  :اول :استقالة السيد /هاكان
سلرجيل  Hakan Salargilبصفته رئيس مجلس الدارة .ثانيا :استقالة شركة الفا فليكسيبل ايه .اس .بي .في,
بصفتها نائب رئيس مجلس الدارة .ثالثا :استقالة السيد /سلجوق كامل يارانجو ميليو Selçuk Kamil
 ,Yarangümelio?luبصفته العضو المنتدب للشركة .رابعا :استقالة شركة الفا فليكسيبل اس تي بي في,
بصفتها عضو مجلس إدارة في الشركة .خامسا :استقالة شركة الفا فليكسيبل ايه ان بي في ,بصفتها عضو مجلس
إدارة في الشركة .سادسا :تعيين السيدة /لينا تيلرفو كووسيكوسكي  ,Leena Tellervo Kuusikoskiالجنسية,
فنلندية ,مواليد ,5/12/1976 :جواز سفر رقم FP2315485 :ممثل عن شركة اليف القابضة المساهمة Elif
 ,Holding Anonim ?irketiرئيس مجلس الدارة .سابعا :تعيين السيد /سلجوق كامل يارانجو ميليو
 ,Selçuk Kamil Yarangümelio?luالجنسية :تركي ,مواليد ,07/03/1961 :جواز سفر رقم:
 ,U03704667ممثل عن شركة اليف المساهمة لصناعة وتجارة العبوات البلستيكية Elif Plastik Ambalaj
 , Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketiنائب لرئيس مجلس الدارة .ثامنا :تعيين السيد /توم إريك ماركو
إيراندر  ,Tom Erik Marko Eranderالجنسية ,فنلندي ,مواليد ,25/11/1971 :جواز سفر رقم:
 ,FP2785421ممثل عن شركة اليف غلوبال لتسويق الغلفة المساهمة Elif Global Ambalaj
 ,Pazarlama Anonim ?irketiعضو منتدب.
 - 1192سلجوق كامل يارانجو ميليو غلو  Selcuk Kamil Yarangumeliogluنائب رئيس مجلس ادارة
المقيد برقم قيد  67534وتم ايداعه بتاريخ  2013-07-14برقم ايداع  15635تم التأشير فى تاريخ
 2013-07-14بــ  :استقالة بصفته عضو منتدب للشركة وتعينه ممثل عن شركة اليف المساهمة لصناعة
وتجارة العبوات البلستيكية
 - 1193هيرونارى ايوا كوما رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  45597وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-06برقم ايداع  9737تم التأشير فى تاريخ  2013-07-15بــ  :من ذوي الخبره  -وممثل
لشركة طوكيو مارين أند نشيدو فاير إنشورانس كو أل تي دي  -تجديد مدة عضوية مجلس ادارة الشركة بتشكيلة
الجديد لمدة ثلث سنوات
 - 1194حازم اشرف محمد محى الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67757وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-25برقم ايداع  16443تم التأشير فى تاريخ  2013-07-25بــ :
 - 1195محمد اشرف محمد محى الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67757وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-25برقم ايداع  16443تم التأشير فى تاريخ  2013-07-25بــ :
 - 1196محمد طه حسن احمد رمضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67757وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-25برقم ايداع  16443تم التأشير فى تاريخ  2013-07-25بــ :
 - 1197عباس محمد صفوت عباس ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67757وتم ايداعه
بتاريخ  2013-07-25برقم ايداع  16443تم التأشير فى تاريخ  2013-07-25بــ :
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 - 1198اشرف محمد محى الدين عدلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67757وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-25برقم ايداع  16443تم التأشير فى تاريخ  2013-07-25بــ  :تظل كافة الصلحيات المؤشر
بها كما هي دون اي تعديل ويضاف اليها للسيد  /اشرف محمد محي الدين عدلي رئيس مجلس الدارة الحق منفردا
في البيع للنفس او الغير وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر اعله وعلي الشركة مراعاه
حكم المادة  99من قانون  159لسنه  1981بشان حق النفس
 - 1199نبيل احمد رنكوسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  68672وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-18برقم ايداع  19910تم التأشير فى تاريخ  2013-09-18بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة
الحالى لمدة ثلث سنوات تبدا من 2022 - 7 - 16
 - 1200محمد خالد رنكوسى  Mhd Khaled Rankousiعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 68672
وتم ايداعه بتاريخ  2013-09-18برقم ايداع  19910تم التأشير فى تاريخ  2013-09-18بــ  :استقالة
 - 1201السيد عبدالفتاح سالم حرحور رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  19045وتم ايداعه
بتاريخ  2006-06-01برقم ايداع  7683تم التأشير فى تاريخ  2013-10-02بــ  :التوقيع على الشيكات
والتحويلت البنكية حتى  50,000جنيه مصرى توقيع أول ( أ /رامي محمد سيد مرسي –أو – أ /فتحي محمد
صلح الدين عارف –أو – أ/أحمد ماجد محمد ميزار –أو – م /بسام عبد الرسول عبد الرسول فرج) -مجتمعا –
مع توقيع ثاني( أ /محمد فهمي عبد الرحمن –أو – أ /مصطفى عبدالرازق عمر) -التوقيع على الشيكات
والتحويلت البنكية حتى  100,000جنيه مصرى توقيع أول ( أ /رامي محمد سيد مرسي –أو – م /طارق
طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب)-مجتمعا –مع توقيع ثاني( أ /محمد فهمي عبد الرحمن –أو – أ/
مصطفى عبدالرازق عمر) -التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية لما يزيد عن  100,000جنيه مصرى توقيع
أول( م /طارق طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب) – مجتمعا مع توقيع ثاني(أ /رامي محمد سيد مرسي)0
تفويض السيد المهندس  /طارق طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب) فى توكيل المحامين وألغاء توكيلتهم0
 - 1202ايان ماكدونالد  Iain macdonaldمدير المقيد برقم قيد  69039وتم ايداعه بتاريخ
 2013-10-08برقم ايداع  21510تم التأشير فى تاريخ  2013-10-08بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة .يمثل المدير العام السيد  /محمد فريد احمد رحاب الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا
الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او
لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله منفردا حق التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التوقيع امام جميع البنوك وعلى المعاملت المالية من سحب وايداع
وإصدار شيكات وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس مال
الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن
والبيع لصول الشركة وبيع السيارات للنفس او الغير وابرام عقود الئتمان وربط وفك الودائع بكافة أنواعها باسم
الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللمدير السيد /ايان ماكدونالد تولي
النواحي الخاصة بالعلقات العامة بالشركة
 - 1203محمد فريد احمد رحاب مدير المقيد برقم قيد  69039وتم ايداعه بتاريخ  2013-10-08برقم
ايداع  21510تم التأشير فى تاريخ  2013-10-08بــ :
 - 1204محمد عبد القادر عبد السلم السيد قطامش رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 69439وتم ايداعه بتاريخ  2013-11-04برقم ايداع  23405تم التأشير فى تاريخ  2013-11-04بــ :
يكون للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين اومنفردين جميع السلطات
والصلحيات للتعاقد باسم الشركه وتمثيلها امام الغير من جهات حكومية وغير حكومية والتوقيع علي معاملت
الشركة وتعهداتها وان يعين المديرين والوكلء والمفوضين وتعيين العاملين وفصلهم وابرام كافة العقود بكافة
انواعها او تعديلها او فسخها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والمشاركات في الصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك في بيع وشراء الصول وشراء وبيع السيارات الخاصة بالشركة
والمهمات والبضائع والمنقولت وكذلك حق تمثيل الشركة امام كافة البنوك والتوقيع علي الشيكات والسحب
واليداع والتحويلت و فتح العتمادات المستندية بالبنوك والتوقيع علي عقود الرهن والقتراض واي معاملت
بنكية اخري وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله حق تفويض احد اعضاء مجلس الدارة في كل او بعض ما
ذكر بموجب تفويض موقع منه ومختوم بختم الشركة او توكيل رسمي بجزء او كل من اختصاصاته المحدده
بالسجل التجاري للشركة.
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 - 1205حمدى عبد السلم حسين عبد اللطيف مدير فرع المقيد برقم قيد  69573وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-12برقم ايداع  23900تم التأشير فى تاريخ  2013-11-12بــ  :منفردين او مجتمعين
 - 1206ناصر عبد السلم حسين عبد اللطيف مدير فرع المقيد برقم قيد  69573وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-12برقم ايداع  23900تم التأشير فى تاريخ  2013-11-12بــ  :منفردين او مجتمعين
 - 1302شيخة خالد علي البحر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :غير تنفيذي  -ممثل بنك
الكويت الوطني الكويت  -مدة مجلس الدارة  3سنوات تبدا من عام  2022و تنتهى في عام 2025
 - 1303خالد سرى محمود حسين صيام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :مستقل  -عضوغير تنفيذي )
 - 1304وليد جمال عبده احمد السيوفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :ونائب العضو المنتدب ممثل
بنك الكويت الوطني الكويت
 - 1305ياسر عبد القدوس احمد الطيب نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  - :الرئيس التنفيذى و
العضو المنتدب  -عضو تنفيذى  -ممثل بنك الكويت الوطني الكويت
 - 1306عمر بو حديبة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه بتاريخ 2014-09-23
برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :عضوغير تنفيذي  -ممثل بنك الكويت الوطني
الكويت
 - 1307عبد المير قحطان فاضل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :ممثل بنك الكويت الوطني
الكويت  -عضو غير تنفيذي )
 - 1384صادق احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82907وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-18برقم ايداع  14097تم التأشير فى تاريخ  2015-05-18بــ  :ممثل عن شركة السويدي
القابضة للطاقة المتجددة المحدودة.
 - 1385احمداحمد صادق السويدي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  82907وتم ايداعه
بتاريخ  2015-05-18برقم ايداع  14097تم التأشير فى تاريخ  2015-05-18بــ  :ممثل عن شركة
السويدي القابضة للطاقة المتجددة المحدودة.
 - 1207عريان منير تاوضروس ايوب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69840وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-25برقم ايداع  25024تم التأشير فى تاريخ  2013-11-25بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدرة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او
مجتمعين  -وللسيد /رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام الجميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذالك كفالة الغير من اشخاص وشركات وحق الفراج عن
راس ا لمال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 1208اية سمير رياض محمد مدير المقيد برقم قيد  70068وتم ايداعه بتاريخ  2013-12-03برقم
ايداع  25898تم التأشير فى تاريخ  2013-12-03بــ  :للسيده /آيه سمير رياض محمد شاهين – مدير
الشركة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول
الشركه ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر .
 - 1209آيه محمد عبد الحميد نعمان البسيوني مدير المقيد برقم قيد  70172وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-08برقم ايداع  26301تم التأشير فى تاريخ  2013-12-08بــ  :علقات عامة
 - 1210اندرياس ديفنباخ  andreas diefenbachمدير المقيد برقم قيد  70172وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-08برقم ايداع  26301تم التأشير فى تاريخ  2013-12-08بــ  :عام
 - 1211استريد ديفنباخ  astrid diefenbachمدير المقيد برقم قيد  70172وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-08برقم ايداع  26301تم التأشير فى تاريخ  2013-12-08بــ  :عام
 - 1212مصطفى محمد احمد ابراهيم الحداد مدير فرع المقيد برقم قيد  71319وتم ايداعه بتاريخ
 2014-01-29برقم ايداع  2318تم التأشير فى تاريخ  2014-01-29بــ :
 - 1213عصمت عوض على الصياد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  10645وتم
ايداعه بتاريخ  2003-12-23برقم ايداع  7414تم التأشير فى تاريخ  2014-02-13بــ :
 - 1214احمد عصمت عوض الصياد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 10645
وتم ايداعه بتاريخ  2003-12-23برقم ايداع  7414تم التأشير فى تاريخ  2014-02-13بــ :
 - 1215ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10645وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-23برقم ايداع  7414تم التأشير فى تاريخ  2014-02-13بــ  :عن الشركة الدولية للستثمار
التجاري والصناعي
 - 1216عماد الدين عوض على الصياد عضو منتدب المقيد برقم قيد  10645وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-23برقم ايداع  7414تم التأشير فى تاريخ  2014-02-13بــ  :للشئون المالية والتجارية
 - 1217حسن عبد العزيز حسن احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10645وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-23برقم ايداع  7414تم التأشير فى تاريخ  2014-02-13بــ  :عن شركة تريدكو للصناعة
والتجارة
 - 1218محمد علي عوض علي الصياد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10645وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-23برقم ايداع  7414تم التأشير فى تاريخ  2014-02-13بــ  :عن نفسة
 - 1219محمد كمال احمد السيد متولى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10645وتم ايداعه بتاريخ
 2003-12-23برقم ايداع  7414تم التأشير فى تاريخ  2014-02-13بــ  :عن نفسه
 - 1220عصام محمد علي علي الشناوي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  60368وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-05برقم ايداع  18162تم التأشير فى تاريخ  2014-02-16بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات
الخدمة الوطنية  -صلحيات السيد  /رئيس مجلس الدارة  :رئاسة مجالس الدارة والجمعيات العمومية وإدارة
أعمالها  -تمثيل الشركة أمام القضاء والغير  -التوقيع علي الميزانيات والمراكز المالية  -توقيع عقود القرض
والرهن  -توقيع عقود المعاوضة بأي قيمة مع مراعاة اعتماد الجمعية العامة العادية  -توقيع عقود شراء الصول
والخدمات بدون حد أقصي  -التعامل مع البنوك وإجراء كافة المعاملت البنكية بدون حد أقصي وفتح الحسابات
باسم الشركة وتحرير وصرف الشيكات وفتح العتمادات المستندية بدون حد أقصي منفردا أو مجتمعا مع السيد /
العضو المنتدب في كل أو بعض ما ذكر وله الحق في توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  -التصرف
في الصول الثابتة وعقود المعاوضة من خلل الجمعية العامة
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 - 1221نهال محمد رافت رياض الريدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  71794وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-18برقم ايداع  4056تم التأشير فى تاريخ  2014-02-18بــ  :ممثل شركة جيمناي ميديا
للعلن والنتاج ش.م - .استقالة
 - 1341قدرية محمد احمد حسن داود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80217وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  3989تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 1342شريف محمد مدحت عبد الحليم عبد المعطى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80217وتم
ايداعه بتاريخ  2015-02-15برقم ايداع  3989تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 1343حازم محمد يحى امام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80217وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  3989تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 1223رمضان عبد الرازق فاضل عبد الجواد مدير المقيد برقم قيد  72184وتم ايداعه بتاريخ
 2014-03-04برقم ايداع  5346تم التأشير فى تاريخ  2014-03-04بــ  :يمثل المديرون الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديران السيد  /رمضان
عبد الرازق فاضل عبد الجواد والسيد  /عمرو على حسين محمد مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشركة والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل ولهما حق القتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
وبمافيها ثابت أو منقول وذلك للنفس او للغير وحق كفالة النفس وكفالة الغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير
حكومية الخاصة بذلك وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض
ماذكر .
 - 1224مصطفى عبد الرحمن احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  184530وتم ايداعه بتاريخ
 1977-10-01برقم ايداع  14043تم التأشير فى تاريخ  2014-03-12بــ  :ممثل عن شركة مصر
لتامينات الحياة
 - 1225عبد اللطيف محمد عادل عقيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  72781وتم
ايداعه بتاريخ  2014-03-30برقم ايداع  7592تم التأشير فى تاريخ  2014-03-30بــ  :يملك حق
التوقيع علي معلملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي 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 /عبد اللطيف محمد عادل عقيل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو
السيد /محمد اياد محمد عادل عقيل نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو السيدة  /يسري احمد عقيل
العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود اليجار 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 ولهم
حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 1226محمد اياد محمد عادل عقيل نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  72781وتم
ايداعه بتاريخ  2014-03-30برقم ايداع  7592تم التأشير فى تاريخ  2014-03-30بــ :
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 - 1227يسري احمد عقيل عضو منتدب المقيد برقم قيد  72781وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  7592تم التأشير فى تاريخ  2014-03-30بــ :
 - 1228فتحى فتح ا مجلى لوندى مدير فرع المقيد برقم قيد  72952وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-03برقم ايداع  8164تم التأشير فى تاريخ  2014-04-03بــ :
 - 1229حسن احمد يسن احمد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  73144وتم ايداعه
بتاريخ  2014-04-13برقم ايداع  9003تم التأشير فى تاريخ  2014-04-13بــ :
 - 1230حمدى احمد يسن احمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  73144وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-13برقم ايداع  9003تم التأشير فى تاريخ  2014-04-13بــ  :استقالة
 - 1231جونج هوان بارك  Jung Hwan Parkمدير عام المقيد برقم قيد  73386وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-23برقم ايداع  9874تم التأشير فى تاريخ  2014-04-23بــ  :للسيد  /جونج هوان بارك
( Jung Hwan Parkمدير عام الشركة) حق التوقيع (منفردا) عن الشركة وفتح الحسابات والعتمادات
والسحب واليداع والرهن والقتراض امام كافة البنوك وكذلك التوقيع على الشيكات  .وله حق التوقيع ( منفردا )
على كافة العقود وابرام الصفقات نيابة عن الشركة والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله كافة
الصلحيات اللزمة لنهاء كافة الجراءات الجمركية واستخراج رخص التخليص الجمركي التابعة للشركة وكذلك
توقيع كافة المستندات امام شعبة النقل الدولي وله حق اتخاذ كافة الجراءات للشحن والنقل الدولي منفردا .وكل
ذلك باسم ولصالح الشركة ولهما حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد  /محمد جمعة عبد الغفار محمد
(مدير تخليص جمركي ونقل دولي)  ,كافة الصلحيات اللزمة لنهاء كافة الجراءات الجمركية  ,واستخراج
رخص التخليص الجمركي التابعة للشركة (منفردا).وله حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية مجتمعا مع السيد  /جونج هوان بارك ( Jung Hwan Parkمدير عام الشركة) وله كافة الصلحيات
اللزمة لنهاء كافة الجراءات الجمركية واستخراج رخص التخليص الجمركي التابعة للشركة وكذلك التوقيع على
كافة المستندات امام شعبة النقل الدولي وله حق اتخاذ كافة اجراءات للشحن والنقل الدولي (مجتمعا مع جونج هوان
بارك  Jung Hwan Parkمدير عام الشركة) .
 - 1232محمد جمعه عبد الغفار محمد مدير المقيد برقم قيد  73386وتم ايداعه بتاريخ 2014-04-23
برقم ايداع  9874تم التأشير فى تاريخ  2014-04-23بــ  :تخليص جمركى والنقل الدولي
 - 1233مو جين كيم  MU Jin Kimمدير عام المقيد برقم قيد  73386وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-23برقم ايداع  9874تم التأشير فى تاريخ  2014-04-23بــ  :استقالة
 - 1234محمد سيد طه حسنين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73408وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-27برقم ايداع  9944تم التأشير فى تاريخ  2014-04-27بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة مع
الحتفاظ بنفس الصلحيات
 - 1235حسن حامد حسن جزار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73433وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-28برقم ايداع  10058تم التأشير فى تاريخ  2014-04-28بــ  :تكون صلحيات التوقيع عن
الشركه و تمثيلها للسيد  /حسن حامد حسن جزر رئيس مجلس الداره منفردا  ,او للسيد  /سعيد حسن حامد حسن
جزر نائب رئيس مجلس الداره مجتمعا مع السيد  /حسام حسن حامد حسن العضو المنتدب  ,او للسيد  /سامح
حسن حامد حسن عضو مجلس الداره مجتمعا مع العضوالمنتدب حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع
البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و اصدار خطابات الضمان
و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و الفراج عن راسمال الشركه من البنك  ,و كل ذلك باسم
الشركه و ضمن اغراضها و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التاسيس امام مصلحة الشهر العقارى و التوقيع
على عقود الشراء و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و
توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و كذلك حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ,
على ان يكون الرهن و القتراض من البنوك و التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها
العقاريه و الراضى و السيارات للسيد  /رئيس مجلس الدارة منفردا  .او موافقة الجمعية العامة غير العادية
للشركة
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 - 1236هنادى احمد عبد العظيم مدير المقيد برقم قيد  73681وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  11086تم التأشير فى تاريخ  2014-05-08بــ  :تعيين
 - 1237خالد محمود عبد الصمد هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-19برقم ايداع  11874تم التأشير فى تاريخ  2014-05-19بــ  :واستقالته من مدير فرع الجيزة
 - 2039صالح السيد محمود ابو ذكري رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  121507وتم
ايداعه بتاريخ  2018-05-27برقم ايداع  23428تم التأشير فى تاريخ  2018-05-27بــ  :الموافقة على
اضافة الصلحيات التية الى صلحيات مجلس الدارة للسيد /صالح السيد محمود ابوذكرى رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب منفردا حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق توكيل الغير فى كل
اوبعض ماذكر  ,و للسيد /عمر صالح السيد محمود ابوذكرى عضو مجلس الدارة منفردا حق التعامل مع كافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التعامل
مع كافة البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكافة صور المعاملت
البنكية واستصدار شهادات وخطابات الضمان بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي كافة العقود والمشارطات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ماذكر.
 - 2040إبراهيم محمد إبراهيم السيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  121523وتم
ايداعه بتاريخ  2018-05-27برقم ايداع  23519تم التأشير فى تاريخ  2018-05-27بــ  :تجديد مدة
مجلس الدارة بنفس الصفات والصلحيات
 - 1238وحيد عبد الفتاح سيد محمد عبد الجليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-19برقم ايداع  11874تم التأشير فى تاريخ  2014-05-19بــ  :وتعيين الستاذ /
وحيد عبد الفتاح سيد محمد عبد الجليل  -الرئيس التنفيذي للشركة  -حديد صلحياته على النحو التالي  :يمثل
الستاذ  /وحيد عبد الفتاح سيد محمد عبد الجليل  -الرئيس التنفيذي الشركة امام النيابة العامة بكافة أنواعها
والقضاء بكافه انواعه و كافة إجراءات التقاضي ومصلحة الضرائب المصرية بكافة صورها  -والحضور والتمثيل
امام الضرائب العامة ومأمورياتها ولجان الطعن واللجان الداخلية والتصالح ولجان فض المنازعات الضريبية
وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع مكاتب التأمينات المختصة وهيئة التأمينات الجتماعية
وكذا محافظة السكندرية والدارة العامة للعقود والمشتريات وإدارة التراخيص بالمحافظة والجهزة التابعة لها
وجميع الحياء ومكاتب العمل والمصنفات الفنية وهيئة الرقابة على المصنفات الجتماعية والدفاع المدني والمن
الصناعي والشركة القابضة لتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركات
التصالت الرضية والمحمول ومكاتب البريد  -وشركات الغاز  -وكذا مكاتب الصحة ومديرية الطب البيطري
ووزارة البيئة ووزارة الثقافة وكافة الجهات والوزارات ويسأل امامها جنائيا ومدنيا وهو المختص بتعيين وعزل
العاملين واللتزام بكافة القواعد المنصوص عليها بقانون العمل وانهاء كافة الجراءات الخاصة بالتراخيص
وتجديدها للفروع بكافة صورها من اي جهة إدارية والمسئول عنها والتزامه بأداء المهام الوظيفية المسندة اليه من
قبل رؤساءه وهو المسئول جنانيا ومدنيا عن اي فعل مؤثم مخالف لنص القانون واللوائح الصادرة سواء كان هذا
الفعل داخل الفروع او متصل باي اجراء يخص العاملين او ادارته للفروع وليس له صلحية قانونية لصدار
الشيكات او الطلع على تقرير مراقب الحسابات او حسابات الشركة أو حسابات الفروع او التعامل في أي أمور
مالية تخص الفروع  -واستقالته من مدير عام للشركة ومدير للفروع
 - 1239احمد خليل محمد خليل عواد مدير فرع المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-19برقم ايداع  11874تم التأشير فى تاريخ  2014-05-19بــ  :للفروع الشركة  -اسكندرية -
القاهرة  -الجيزة
 - 1240خالد احمد خيرى محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-19برقم ايداع  11874تم التأشير فى تاريخ  2014-05-19بــ :
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 - 1241حازم عبد الحى ابراهيم قنصوة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  73930وتم
ايداعه بتاريخ  2014-05-19برقم ايداع  11874تم التأشير فى تاريخ  2014-05-19بــ  :ويملك الستاذ
 /حازم عبد الحي ابراهيم قنصوه  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( منفردا ) الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف عن طريق السحب او اليداع وفتح وغلق الحسابات
والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات والتوقيع على مستندات فتح التسهيلت الئتمانية وكل ما يتعلق به من
مستندات نيابة عن الشركة واستصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة وللصالحها والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و له
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 1242وائل محمد عفت عبد المنعم محمد عطية عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-19برقم ايداع  11874تم التأشير فى تاريخ  2014-05-19بــ :
 - 1243هانى فتحى السيد محمد عبدالكريم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74005وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-21برقم ايداع  12154تم التأشير فى تاريخ  2014-05-21بــ  :توضيح الرقم القومى للسيد /
هانى فتحى السيد محمد عبدالكريم
 - 1244محمد عبد العدل احمد محمد جعفر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74178وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-29برقم ايداع  12847تم التأشير فى تاريخ  2014-05-29بــ :
 - 1245سلمى عمرو محمد عبد ا هلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74178وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-29برقم ايداع  12847تم التأشير فى تاريخ  2014-05-29بــ :
 - 1246احمد محمد شريف مسعد محمد البحيرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74178وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-29برقم ايداع  12847تم التأشير فى تاريخ  2014-05-29بــ :
 - 1247عمرو محمد عبد ا هلل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  74178وتم ايداعه
بتاريخ  2014-05-29برقم ايداع  12847تم التأشير فى تاريخ  2014-05-29بــ  :تجديد مجلس الدارة
لمدة ثلث سنوات  :مع بقاء الصلحيات بالسجل التجارى كما هى دون تغيير .
 - 1248محمد عبد الخالق محمود الشبراوي مصطفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74178وتم
ايداعه بتاريخ  2014-05-29برقم ايداع  12847تم التأشير فى تاريخ  2014-05-29بــ :
 - 1249اسامه طارق صلح مهدي مدير المقيد برقم قيد  74215وتم ايداعه بتاريخ 2014-06-01
برقم ايداع  12995تم التأشير فى تاريخ  2014-06-01بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة
 - 1250هشام يحيى شوقى المتينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65968وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-30برقم ايداع  9901تم التأشير فى تاريخ  2014-06-09بــ  :منتدب
 - 1339وليد منير سيدهم جادالرب عضو منتدب المقيد برقم قيد  79840وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-01برقم ايداع  2642تم التأشير فى تاريخ  2015-02-01بــ :
 - 1340هشام محمد محمد شكرى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  80217وتم ايداعه
بتاريخ  2015-02-15برقم ايداع  3989تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ  :تجديد مدة مجلس
الدارة لمدة ثلثه سنوات اعتبارا من  2022 / 5 / 1حتى 2025 / 4 / 30
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 - 1251سعد حمد ناصر البراك رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65968وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-30برقم ايداع  9901تم التأشير فى تاريخ  2014-06-09بــ  - :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات وإعادة تشكيل مجلس الدارة لتصبح كالتى  :وتحدد اختصاصات مجلس الدارة لتصبح كالتي -
يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين
ولهم الحق فى تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولوهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو
مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين مجتمعون أو منفردون أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها ولهم الحق في التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم واستصدار التراخيص من الحياء وأجهزة المدن
والمحافظات والوزارات المختلفة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتعامل مع الهيئة العامة للتأمينات
الجتماعية والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والقوى العاملة والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات ومكاتب العمل ومصلحة الشهر العقاري وإثبات التاريخ على العقود والتصديق عليها بالشهر
العقاري والتوقيع على الوراق والمستندات واستلم وتسليم كافة الوراق أمام جميع الجهات سالفة الذكر ولهم
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع جميع البنوك
والمصارف من إيداع وسحب وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على الشيكات
وإصدارها والفراج عن رأسالمال وحق القتراض والرهن من البنوك والمؤسسات المالية أو الفراد وفي تقديم
طلبات صحة التوقيع أمام البنوك وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والسحب واليداع من حسابات
الشركة وإجراء الحوالت البنكية وربط وكسر الودائع وفتح المستندات المعتمدية وقبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق في شراء وبيع الصول الثابتة
والمنقولة والسيارات وترخيصها وتجديدها ونقل ملكيتها بالمرور وكذلك لهم حق التوقيع على كافة العقود ولهم
الحق في تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والتعديل ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر  .تمثيل الشركة أمام القضاء والتصالح والنكار لرئيس مجلس الدارة
 - 1252محمود محمد المام قاسم حشيش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65968وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-30برقم ايداع  9901تم التأشير فى تاريخ  2014-06-09بــ  :المنتدب
 - 1253شركة إلى مساهمة بحرانية مقفلة ( ش .م .ب ) عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65968وتم
ايداعه بتاريخ  2013-04-30برقم ايداع  9901تم التأشير فى تاريخ  2014-06-09بــ :
 - 1254شركة إلي للتكنولوجيا الحديثة  ILAعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65968وتم ايداعه
بتاريخ  2013-04-30برقم ايداع  9901تم التأشير فى تاريخ  2014-06-09بــ :
 - 1255محمد كمال أمين السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65968وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-30برقم ايداع  9901تم التأشير فى تاريخ  2014-06-09بــ :
 - 1256كريم عمرو موسى زغلول عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74438وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-10برقم ايداع  14063تم التأشير فى تاريخ  2014-06-10بــ :
 - 1257عمرو موسي عباس زغلول رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74438وتم ايداعه بتاريخ
قبول أستقالة كل من
 2014-06-10برقم ايداع  14063تم التأشير فى تاريخ  2014-06-10بــ - :
نجلء ثابت محمد ثابت (عضو مجلس إدارة)-2 .
السادة التالي ذكرهم من عضوية مجلس الدارة-1 - :
عبير نشأت تغلبي (عضو مجلس إدارة).
نهى هشام حسن سعيد أحمد (عضو مجلس إدارة)-3 .
 - 1258محمود اشرف محمد البندارى العشرى مدير المقيد برقم قيد  74786وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-23برقم ايداع  15542تم التأشير فى تاريخ  2014-06-23بــ :
 - 1259محمد محمد السيد جمعه مدير المقيد برقم قيد  74786وتم ايداعه بتاريخ  2014-06-23برقم
ايداع  15542تم التأشير فى تاريخ  2014-06-23بــ :
 - 2041جرجس فنجرى متى يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121694وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-31برقم ايداع  24383تم التأشير فى تاريخ  2018-05-31بــ  :اعطاء حق التوقيع علي
الشيكات وكذلك التوقيع علي عقود البيع لكل من السادة رضا فنجرى متي يوسف وجورج نجيب سعيد يوسف (
مجتمعين) وتبقى باقي سلطات التوقيع المذكورة سابقا عن الشركة كما هى بدون تعديل او تغيير
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 - 2042كريم محمد مروان سابق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121726وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-03برقم ايداع  24500تم التأشير فى تاريخ  2018-06-03بــ :
 - 2043محمد مروان عبد المتعال سابق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121726وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-03برقم ايداع  24500تم التأشير فى تاريخ  2018-06-03بــ :
 - 2044باسل محمد مروان عبد المتعال سابق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121726وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-03برقم ايداع  24500تم التأشير فى تاريخ  2018-06-03بــ :
 - 2045باسم مروان عبد المتعال سابق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121726وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-03برقم ايداع  24500تم التأشير فى تاريخ  2018-06-03بــ :
 - 2046محمد المين اسماعيل لطفي منصور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121759وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-04برقم ايداع  24591تم التأشير فى تاريخ  2018-06-04بــ :
 - 2047خالد حسن حمزه النشرتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121759وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-04برقم ايداع  24591تم التأشير فى تاريخ  2018-06-04بــ :
 - 2048شمس الدين احمد عادل عبد الغفار عضو منتدب المقيد برقم قيد  121759وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-04برقم ايداع  24591تم التأشير فى تاريخ  2018-06-04بــ :
- 2049
تيمور شريف فؤاد ابوالخير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121759وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-04برقم ايداع  24591تم التأشير فى تاريخ  2018-06-04بــ :
 - 2050خالد محى الدين محمد يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121759وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-04برقم ايداع  24591تم التأشير فى تاريخ  2018-06-04بــ :
 - 2051ناير علوى جميل فؤاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121759وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-04برقم ايداع  24591تم التأشير فى تاريخ  2018-06-04بــ :
 - 2052ونيس الفريد عياد فلتس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121759وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-04برقم ايداع  24591تم التأشير فى تاريخ  2018-06-04بــ :
 - 2053عبد الرحمن احمد احمد حسين الحفنى مدير عام المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ  :استقالة  -ومنصب مدير فرع
الشركة " الكائن بالعنوان الوحدة رقم  R1.14بالمبنى رقم  9بالدور الرضى والول التجارى القطامية دوان
تاون ناصية شارع التسعين مركز المدينة القطعة  9التجمع الخامس  -القاهرة .
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 - 1260احمد محمود اشرف محمد البندارى مدير المقيد برقم قيد  74786وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-23برقم ايداع  15542تم التأشير فى تاريخ  2014-06-23بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللسيد  /محمود اشرف محمد البنداري العشري  1955/ 10/ 23مصر رقم قومي
 . 25510231601239والسيد /محمد محمد السيد جمعه  1981/ 11/ 14مصر رقم قومي
 28111148800156منفردين او مجتمعين الحق في 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 جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لهما حق قبض و
دفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و
الصفقات والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية  .وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما
الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت والشركات والتوقيع علي عقود بيع وشراء حصص الشركات وعقود الندماج وكذلك
الشتراك في المؤسسات الخري وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق التوقيع علي عقود التأسيس ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى
كل او بعض ما ذكر .وللسيد  /احمد محمود اشرف محمد البنداري العشري1988/ 12/ 14مصر رقم قومي
 . 28812140100099والسيده  /رشا محمد السيد جمعه  1977/ 5/ 2مصر رقم قومي
 27705021200943منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية ولهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت والشركات والتوقيع علي عقود بيع وشراء حصص الشركات وعقود الندماج و كذلك
الشتراك في المؤسسات الخري وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق في التوقيع علي عقود التأسيس
باسم الشركة ولصالحها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل  .وللسيد  /احمد محمود اشرف محمد البنداري العشري  .والسيده  /رشا محمد السيد جمعه مجتمعين فقط
الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
ولهم حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 1261رشا محمد السيد جمعه مدير المقيد برقم قيد  74786وتم ايداعه بتاريخ  2014-06-23برقم
ايداع  15542تم التأشير فى تاريخ  2014-06-23بــ :
 - 1262محمد حسين عبدالعال نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  74968وتم ايداعه
بتاريخ  2014-07-02برقم ايداع  15894تم التأشير فى تاريخ  2014-07-02بــ :
 - 1263مصطفى محمد مختار السيد مصطفى الشريف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74968وتم
ايداعه بتاريخ  2014-07-02برقم ايداع  15894تم التأشير فى تاريخ  2014-07-02بــ  :تجديد مدة
مجلس الدارة بنفس التشكيل وبنفس الصلحيات الممنوحة لهم
 - 1264ممدوح احمد محمد المين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  74968وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-02برقم ايداع  15894تم التأشير فى تاريخ  2014-07-02بــ :
 - 1265احمد وفاء السيد عبدالمنعم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75332وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-21برقم ايداع  17530تم التأشير فى تاريخ  2014-07-21بــ :
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 - 1266تامر محمد حسن مصطفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  75332وتم ايداعه
بتاريخ  2014-07-21برقم ايداع  17530تم التأشير فى تاريخ  2014-07-21بــ  :يملك حق التوقيع
علي معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره
ولمجلس الداره الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه
منفردين أو مجتمعين  .و لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن
اغراضها امام ادارة المرور والشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و
التوقيع على الشيكات وفتح وغبق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض و الرهن باسم
الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها
و كذلك لة حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات باسم الشركة ولصالحها  -وله الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم و لة 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 بالنقدا او بالجل و لة حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1267تامر سمير صفوت ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75332وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-21برقم ايداع  17530تم التأشير فى تاريخ  2014-07-21بــ :
 - 1268شريف حسام الدين عبد العزيز الببلوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75341وتم ايداعه
بتاريخ  2014-07-21برقم ايداع  17563تم التأشير فى تاريخ  2014-07-21بــ :
 - 1269احمد محمد هانى الزيات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75341وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-21برقم ايداع  17563تم التأشير فى تاريخ  2014-07-21بــ :
 - 1270احمد على حسن على زهران الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  75429وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-27برقم ايداع  17900تم التأشير فى تاريخ  2014-07-27بــ :
- 1271
كـريم على حسن حفظى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75429وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-27برقم ايداع  17900تم التأشير فى تاريخ  2014-07-27بــ  :استقالة
 - 1272ابراهيم عبد الفتاح محمد مطاوع عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75429وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-27برقم ايداع  17900تم التأشير فى تاريخ  2014-07-27بــ :
 - 1273الستاذ نبيل كمون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75429وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-27برقم ايداع  17900تم التأشير فى تاريخ  2014-07-27بــ :
 - 1274عمرو امين فؤاد الصواف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  75429وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-27برقم ايداع  17900تم التأشير فى تاريخ  2014-07-27بــ  - :تجديد مدة مجلس الداره لمدة
اخرى جديده  .مع الحتفاظ بالصلحيات والسلطات السابقة للساده اعضاء مجلس الدارة ,ان يكون للسيدين/
عمرو امين فؤاد الصواف رئيس مجلس الدارة و احمد على حسن على زهران الرئيس التنفيذي الحق منفردين او
مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق منفردين او مجتمعين التوقيع على كافه العقود التي
تبرم مع الشركة مهما كانت باسم و لصالح الشركة ,ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع على عقود
القتراض و الرهن ,وكذلك ابرام كافة العقود والصفقات والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل .ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الشركة وايضا
حق التوقيع على عقود التعديل للشركة ولهما الحق (منفردين او مجتمعين) في حق توكيل او تفويض الغير في كل
او بعض ما تقدم.
 - 1275جمال حمدى احمد جوده مدير المقيد برقم قيد  75473وتم ايداعه بتاريخ  2014-08-04برقم
ايداع  18120تم التأشير فى تاريخ  2014-08-04بــ  :مسئول للشركة  -بدل من السيد  /مصطفى محمود
جلل مصطفى
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 - 1276وليد ابراهيم ابو العيون مصفى المقيد برقم قيد  75696وتم ايداعه بتاريخ 2014-08-13
برقم ايداع  19056تم التأشير فى تاريخ  2014-08-13بــ  :وفاء ماعلى الشركة من ديون  -بيع مال الشركة
منقول أو عقارا بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة
معينة  -تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
 - 1826يوسف رفعت يوسف عطاا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108644وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-13برقم ايداع  28986تم التأشير فى تاريخ  2017-08-13بــ  :حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات حتى  50000منفردين وحتى  250000مائتان وخمسون
الف مجتمعين لكل من السيد  /مينا سعيد نجيب سيف خله  .والسيدة  /اسماء زكريا حسن نصار
 - 1889رضا سعد عبد الجواد الشاذلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112414وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-08برقم ايداع  43169تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ  :وافقت الجمعية بالجماع على
اعطاء صلحيات كاملة لكل من  -السيد رئيس مجلس الدارة  /رضا سعد عبد الجواد الشاذلى والعضو المنتدب
السيد  /محمد سعد عبد الجواد الشاذلى من حقهما اليداع والسحب والرصد والقتراض والرهن من البنوك والغير
والتنازل وتوكيل الغير بالبيع وفى بعض المور المعاملت او التعهدات وحق كفالة الغير مجتمعين او منفرديين
 - 3297وحيد عبد الفتاح سيد محمد عبد الجليل مدير فرع المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-24برقم ايداع  56668تم التأشير فى تاريخ  2021-11-24بــ  :استقالة
 - 3298احمد محمد خليل محمد خليل عواد مدير فرع المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-24برقم ايداع  56668تم التأشير فى تاريخ  2021-11-24بــ :
 - 3299احمد عبدالمنعم محمد الضبع مدير المقيد برقم قيد  173387وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-03برقم ايداع  46287تم التأشير فى تاريخ  2021-11-29بــ  :استقالة
 - 3300محمد عبدالوكيل مصطفى محمد شرف مدير المقيد برقم قيد  173387وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-03برقم ايداع  46287تم التأشير فى تاريخ  2021-11-29بــ :
 - 3301محمد فاروق عبدالحق التحفه مدير المقيد برقم قيد  173387وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-03برقم ايداع  46287تم التأشير فى تاريخ  2021-11-29بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة
 - 1277ياسر حسين حسن محمد فياض مدير المقيد برقم قيد  75933وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-26برقم ايداع  20092تم التأشير فى تاريخ  2014-08-26بــ  :المدير الول السيد  /ياسر
حسين حسن فياض يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة .
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 واستصدار خطابات وشهادات ضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ومصلحتها وله
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك مسئول عن الستيراد والتصدير وله الحق توكيل
او تقويض الغير في كل او بغض ماذكر  .المدير الثاني  .السيده  /ميريت نبيل سليمان يوسف  .لها الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكذلك مسئوله عن الستيراد والتصدير
وليجوز توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
 - 1278امل السيد السيد حسن موسي مدير المقيد برقم قيد  76072وتم ايداعه بتاريخ 2014-09-01
برقم ايداع  20585تم التأشير فى تاريخ  2014-09-01بــ  - :و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة
 - 1279زينب شوقي عبد المنعم عبد الرحيم الصيفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76278وتم
ايداعه بتاريخ  2014-09-08برقم ايداع  21324تم التأشير فى تاريخ  2014-09-08بــ :
 - 1280محمد مصطفي حسين علي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  76278وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-08برقم ايداع  21324تم التأشير فى تاريخ  2014-09-08بــ :
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 - 1281دعاء محمد شوقي عبد الغني البدالي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76278وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-08برقم ايداع  21324تم التأشير فى تاريخ  2014-09-08بــ :
 - 1282جهاد جمال حسن حسين احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76278وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-08برقم ايداع  21324تم التأشير فى تاريخ  2014-09-08بــ  :استقالة
 - 1283احمد عيد على عيسى مدير فرع المقيد برقم قيد  76302وتم ايداعه بتاريخ 2014-09-09
برقم ايداع  21371تم التأشير فى تاريخ  2014-09-09بــ :
 - 1284احمد ايهاب محمد عبد المحسن مدير فرع المقيد برقم قيد  76302وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-09برقم ايداع  21371تم التأشير فى تاريخ  2014-09-09بــ :
 - 1285بدر شعبان عبد الباقى عبد الواحد مدير فرع المقيد برقم قيد  76302وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-09برقم ايداع  21371تم التأشير فى تاريخ  2014-09-09بــ :
 - 1286وائل مصطفى احمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  76302وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-09برقم ايداع  21371تم التأشير فى تاريخ  2014-09-09بــ :
 - 1287احمد محمد خليل محمد خليل عواد مدير فرع المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-10برقم ايداع  21460تم التأشير فى تاريخ  2014-09-10بــ :
 - 1288خالد محمود عبد الحميد هيكل مدير فرع المقيد برقم قيد  73930وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-10برقم ايداع  21460تم التأشير فى تاريخ  2014-09-10بــ  :استقالة
 - 1289طارق شريف سيد عفت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76350وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-10برقم ايداع  21535تم التأشير فى تاريخ  2014-09-10بــ :
 - 1290ماجد شوقى سور بولس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  76350وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-10برقم ايداع  21535تم التأشير فى تاريخ  2014-09-10بــ :
 - 1291مجدى محب كميل قصبجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76350وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-10برقم ايداع  21535تم التأشير فى تاريخ  2014-09-10بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن شركة
كاتليست بارتنرز هولدنج  -تعيين
 - 1292عبدالعزيز محمد علء الدين عبدالعزيز عبد النبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76350وتم
ايداعه بتاريخ  2014-09-10برقم ايداع  21535تم التأشير فى تاريخ  2014-09-10بــ :
 - 1293رامى كمال الدين عثمان سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76350وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-10برقم ايداع  21535تم التأشير فى تاريخ  2014-09-10بــ :
 - 1294يسرا فخرى محمد كمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76390وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-11برقم ايداع  21649تم التأشير فى تاريخ  2014-09-11بــ  :استقالة
 - 1295شريف عبدالفتاح عثمان محمد الجمال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76390وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-11برقم ايداع  21649تم التأشير فى تاريخ  2014-09-11بــ  :تم تجديد الثقة
باعضاء مجلس الدارة وتشكيلة
 - 1296ثريا محمد احمد الحبشى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76390وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-11برقم ايداع  21649تم التأشير فى تاريخ  2014-09-11بــ :
 - 1297مها عبد الفتاح عثمان محمد الجمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76390وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-11برقم ايداع  21649تم التأشير فى تاريخ  2014-09-11بــ :
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 - 1298مجدى قنديل حجاج قنديل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76430وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-14برقم ايداع  21775تم التأشير فى تاريخ  2014-09-14بــ  :الستاذ  /مجدي قنديل حجاج
قنديل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذة  /عزة محمد خليل محجوب عضو مجلس الدارة لهم حق
الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين ولهم 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 ولهم حق التوقيع والقتراض والرهن باسم الشركة لسحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة و لمصلحتها 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 باسم الشركة ولصالحها وله
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية ابرام كافه العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ماذكر
 - 1299رشا عبد العزيز الرومي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76701وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-23برقم ايداع  22837تم التأشير فى تاريخ  2014-09-23بــ  :عضو غير تنفيذى  -مستقل
 - 1308منذر عبد الغني الصباغ رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65057وتم ايداعه بتاريخ
 2013-03-24برقم ايداع  6618تم التأشير فى تاريخ  2014-10-08بــ  :انتخاب مجلس ادارة جديد
للشركة وتحديد صفات اعضائه وفقا لما يلى  -تحديد اختصاصات وصلحيات مجلس الدارة لتكون كما يلى يملك
حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين او مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس الدارة منفردين او مجتمعين الحق
فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات والسحب
واليداع والتوقيع على الشيكات واستصدار الشيكات وشهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال من
البنك والقتراض ورهن وشراء اصول الشركة وشراء الممتلكات العقارية والمنقولت والراضى والسيارات
والتوقيع على عقود والشراء لكافة اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى ابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية .ولرئيس مجلس الدارة  ,أو نائب رئيس مجلس الدارة او
عضو مجلس الدارة منفردين او مجتمعين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم  .ولهم جميعا الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ضمن صلحياتهم المذكورة عاليه
 يلزم اتخاذ حق بيع الصول من خلل الجمعية العامة للختصاص - 1309فتون عبد الغنى الصباغ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65057وتم ايداعه بتاريخ
 2013-03-24برقم ايداع  6618تم التأشير فى تاريخ  2014-10-08بــ :
 - 1310معتز عبد الغني الصباغ نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  65057وتم ايداعه بتاريخ
 2013-03-24برقم ايداع  6618تم التأشير فى تاريخ  2014-10-08بــ :
 - 1311محمد عصام الدين عبدالعزيز محمد علي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66675وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-30برقم ايداع  12308تم التأشير فى تاريخ  2014-10-21بــ :
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 - 1312ياسر محيي الدين فهمي محمد عبده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66675وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-30برقم ايداع  12308تم التأشير فى تاريخ  2014-10-21بــ  :تعديل صلحيات
واختصاصات وتوقيعات مجلس الدارة ومنح كل من السيد  /ياسر محى الدين فهمى محمد  ,والسيد  /ابراهيم
السيد حسن حجازى جميع الصلحيات التى ذكرها منفردين وهى تمثيل الشركة لدى الجهات الحكومية والغير
حكومية والتوقيع نيابة عنها وحق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والحق فى ان يعين عدة مديرين او
وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين و تمثيل الشركة لدى الجهات الحكومية والغير
حكومية والتوقيع نيابة عنها وفتح حسابات البنوك واليداع بها والصرف منها والتحويل منها وإليها والعتمادات
وتحويل الموال من والى البنوك والمر بصرف الشيكات من حسابات الشركة لدى البنوك .كما لهم حق شراء
وبيع الصول الثابتة والمنقولة .وتعيين العاملين وتحديد رواتبهم والتعامل والتوقيع مع التامينات الجتماعية .
والتوقيع على العقود والتفاقيات مع الغير نيابة عن الشركة .كما لهم حق القتراض والرهن من البنوك والحق فى
التوقيع على عقود التمويل .وعموما لهم أوسع السلطات فى الدارة ولهم ان يوكلوا او يفوضوا عنهم فى كل أو
بعض ما ذلك.
 - 1313ابراهيم السيد حسن حجازى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66675وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-30برقم ايداع  12308تم التأشير فى تاريخ  2014-10-21بــ :
 - 1314ابراهيم السيد حسن حجازى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  66675وتم
ايداعه بتاريخ  2013-05-30برقم ايداع  12308تم التأشير فى تاريخ  2014-10-21بــ :
 - 1315ياسر محيي الدين فهمي محمد عبده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66675وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-30برقم ايداع  12308تم التأشير فى تاريخ  2014-10-21بــ :
 - 1316إيهاب محيي الدين فهمي محمد عبده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66675وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-30برقم ايداع  12308تم التأشير فى تاريخ  2014-10-21بــ :
 - 1317طه عبدا احمد مشهور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66675وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-30برقم ايداع  12308تم التأشير فى تاريخ  2014-10-21بــ :
 - 1318منار ماهر سيد محمد عزام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31822وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-04برقم ايداع  5264تم التأشير فى تاريخ  2014-11-10بــ  :مستقل
 - 1319مروه مرسى محمد على طنطاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31822وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-04برقم ايداع  5264تم التأشير فى تاريخ  2014-11-10بــ  :مستقل
 - 1320شيماء عباس عبدالرازق احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31822وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-04برقم ايداع  5264تم التأشير فى تاريخ  2014-11-10بــ  :ممثل عن شركة الصفوة
للستشارات والتنمية  -استقالة
 - 1321مدحت احمد مرسي غتوري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31822وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-04برقم ايداع  5264تم التأشير فى تاريخ  2014-11-10بــ  :عن شركة سمو للستشارات -
استقالة
 - 1322خالد وجدى ابو المعاطى عبده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  78210وتم ايداعه بتاريخ
 2014-11-30برقم ايداع  28881تم التأشير فى تاريخ  2014-11-30بــ :
 - 1323طارق وجدى أبو المعاطي عبده رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  78210وتم
ايداعه بتاريخ  2014-11-30برقم ايداع  28881تم التأشير فى تاريخ  2014-11-30بــ :
 - 1324مروى وجدى ابو المعاطى عبده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  78210وتم ايداعه بتاريخ
 2014-11-30برقم ايداع  28881تم التأشير فى تاريخ  2014-11-30بــ :
 - 1325حسام الدين محمد صلح الدين السيد فؤاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  78210وتم ايداعه
بتاريخ  2014-11-30برقم ايداع  28881تم التأشير فى تاريخ  2014-11-30بــ :
 - 1326عمرو عبدالصبور قابيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  78363وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-04برقم ايداع  29310تم التأشير فى تاريخ  2014-12-04بــ  :ممثل عن شركة ترافكو
جروب انترناشونال القابضة  -تجديد تعيين مجلس الدارة لدورة جديدة .
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 - 1327امجد احمد احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  78363وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-04برقم ايداع  29310تم التأشير فى تاريخ  2014-12-04بــ  :ممثل عن شركة هيكسيا
ايكوتيز كابيتال ش.م.م
 - 1332محمد اسماعيل محمد سرى مدير المقيد برقم قيد  79265وتم ايداعه بتاريخ 2015-01-08
برقم ايداع  664تم التأشير فى تاريخ  2015-01-08بــ  :يمثل المدير  /المديرين الشركة فى علقتها مع
الغير ولهم منفردين او مجتمعيين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين منفردين حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى تعيين وعزل مسنخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر وللمديرين مجتمعين فقط حق التوقيع على المبالغ التى تتعدى مائة الف جنية مصرى وحق التوفيع على عقود
الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق
التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها  .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التوقيع
علي عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها و المشاركة والمساهمة فيها بكافة الشكال  ,وكذلك ايضا التعامل مع
جميع البنوك فى حق كفالة الغير وسلطة ضمان الخرين من الشركات امام البنوك .
 - 1333محمد عبد القادر عبد الحميد رئيس مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  79743وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-27برقم ايداع  2299تم التأشير فى تاريخ  2015-01-27بــ  :تحديد اختصاصات
مجلس الدارة تفويض الستاذ  /محمد عبد القادرعبد الحميد رئيس مجلس الدارة والستاذ/احمد حسين عبد الحميد
محمود نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعيين اومنفردين حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحق الفراج عن راس المال وله حق التوقيع علي عقود الشراء
والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمقاولت باسم الشركة
ولصالحها وله حق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وتاسيس وتعديل الشركات بكافة
انواعها والتوقيع علي كافة العقود امام الشهر العقاري والهيئة العامه للستثمار وكافة الجهات الحكومية والغير
الحكومية و حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 1334الدسوقى احمد الدسوقى خليفه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  79743وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-27برقم ايداع  2299تم التأشير فى تاريخ  2015-01-27بــ :
 - 1335علء شعبان عبد الرحمن موسى خضر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد 79743
وتم ايداعه بتاريخ  2015-01-27برقم ايداع  2299تم التأشير فى تاريخ  2015-01-27بــ :
 - 1336احمد حسين عبد الحميد محمود نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 79743
وتم ايداعه بتاريخ  2015-01-27برقم ايداع  2299تم التأشير فى تاريخ  2015-01-27بــ  :من ذوى
الخبرة
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 - 1337فادى منير سيدهم جادالرب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  79840وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-01برقم ايداع  2642تم التأشير فى تاريخ  2015-02-01بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة
الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او
مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين الحق فى التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و
فتح و غلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و
الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و
ضمن اغراضها وكذلك لهم مجتمعين حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها
العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية و
التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم
مجتمعين حق البيع للنفس او للغير لممتلكات الشركة و اصولها من عقارات والسيارات وكافة الممتلكات و التوقيع
على عقود البيع و الشراء النهائية امام الشهر العقارى ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1338بهجت منير سيدهم جادالرب نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  79840وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-01برقم ايداع  2642تم التأشير فى تاريخ  2015-02-01بــ :
 - 1344محمد احمد محمد ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81021وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-15برقم ايداع  7234تم التأشير فى تاريخ  2015-03-15بــ  :يملك حق التوقيع علي معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  .ولرئيس مجلس
الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة الحق في ان يعنوا عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق
التوقيع عن الشركة (منفردين او مجتمعين ) ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة ( منفردين او
مجتمعين) حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولمصلحتها الحق في تعين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولكل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة (منفردين او مجتمعين) حق التعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعاون مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
وحق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة وحق قبض ودفع المبالغ وتوقع وتحويل وبيع وتسدد كافة
السندات الزنية التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
 - 1345نصر رجب هاشم عبد العزيز نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81021وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-15برقم ايداع  7234تم التأشير فى تاريخ  2015-03-15بــ :
 - 1346رامى رجب هاشم عبد العزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81021وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-15برقم ايداع  7234تم التأشير فى تاريخ  2015-03-15بــ :
 - 1347ابو اليزيد رجب هاشم عبدالعزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81021وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-15برقم ايداع  7234تم التأشير فى تاريخ  2015-03-15بــ :
 - 1348عز الدين طة عبد الفتاح عبد الجواد مدير فرع المقيد برقم قيد  47243وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-27برقم ايداع  16776تم التأشير فى تاريخ  2015-03-17بــ :
 - 1349هيثم مجدي ابو الفتوح محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  47243وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-27برقم ايداع  16776تم التأشير فى تاريخ  2015-03-17بــ :
 - 1350سامح ماهر اسكندر مدير فرع المقيد برقم قيد  47243وتم ايداعه بتاريخ 2010-07-27
برقم ايداع  16776تم التأشير فى تاريخ  2015-03-17بــ :
 - 1351وائل عيد عبد الحليم فرج مدير فرع المقيد برقم قيد  81088وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-17برقم ايداع  7511تم التأشير فى تاريخ  2015-03-17بــ :
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 - 1352وائل رافت حسين احمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  81146وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-18برقم ايداع  7730تم التأشير فى تاريخ  2015-03-18بــ  :التجديد لمجلس الدارة
الحالى بنفس الختصاصات
 - 1353ايمن عبده محمد دراهم مدير فرع المقيد برقم قيد  81234وتم ايداعه بتاريخ 2015-03-23
برقم ايداع  8092تم التأشير فى تاريخ  2015-03-23بــ :
 - 1354محمود بشندى سيد أحمد وهيب نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81295وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-24برقم ايداع  8318تم التأشير فى تاريخ  2015-03-24بــ :
 - 1355احمد سمير احمد مبروك عوض رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  81295وتم
ايداعه بتاريخ  2015-03-24برقم ايداع  8318تم التأشير فى تاريخ  2015-03-24بــ  :تحديد حق
التوقيع عن الشركة ولدى البنوك ليكون على النحو التالى  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة
مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  -ولرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب السيد /احمد سمير احمد مبروك عوض منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والقتراض والرهن وبيع
اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض احد اعضاء مجلس الدارة او الغير فى كل او بعض
ما ذكر  -وللسيد الستاذ /محمود بشندى سيد احمد وهيب (نائب رئيس مجلس الدارة) حق السحب واليداع
والتوقيع على الشيكات امام البنوك فيما ل يجاوز مبلغ خمسين الف جنيها مصريا وله حق التوقيع على عقود العمل
وكافة العقود مع العملء والتعامل والتمثيل نيابة عن الشركة امام كافة الجهات الدارية والحكومية وغير الحكومية
وليس له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق
 - 1356محمد محمود عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81295وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-24برقم ايداع  8318تم التأشير فى تاريخ  2015-03-24بــ :
 - 1357اميره عمرو محمد حسن فرحات عضو منتدب المقيد برقم قيد  81295وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-24برقم ايداع  8318تم التأشير فى تاريخ  2015-03-24بــ  :للشئون المالية  -استقالة
 - 1358كاثرين ان ماهر مدير المقيد برقم قيد  81646وتم ايداعه بتاريخ  2015-04-05برقم ايداع
 9768تم التأشير فى تاريخ  2015-04-05بــ :
 - 1359دانيال جورج بيكوفسكي  Daniel George Pekofkseمدير المقيد برقم قيد  81646وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-05برقم ايداع  9768تم التأشير فى تاريخ  2015-04-05بــ  :استقالة
 - 1360محمد توفيق جبرائيل عقاد مدير المقيد برقم قيد  81646وتم ايداعه بتاريخ 2015-04-05
برقم ايداع  9768تم التأشير فى تاريخ  2015-04-05بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم مجتمعين او منفردين
لمدة غير محددة
 - 1361ابراهيم جمعه سالم حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  81927وتم ايداعه
بتاريخ  2015-04-14برقم ايداع  10726تم التأشير فى تاريخ  2015-04-14بــ  :ممثلعن شركة
العرجانى للتطوير العقارى Alorgani
 - 1362شريف محمد عبد الوكيل جابر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81927وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-14برقم ايداع  10726تم التأشير فى تاريخ  2015-04-14بــ  :ممثل عن البنك التجارى الدولى
مصر  -استقالة
 - 1363باسم محمد احمد على جلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  81927وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-14برقم ايداع  10726تم التأشير فى تاريخ  2015-04-14بــ  :ممثل عن البنك التجارى الدولى
مصر  -استقالة
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 - 1369عمرو احمد محمد عبدالسميع مصطفى الصواف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 82083وتم ايداعه بتاريخ  2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ :
ممثل عن شركة الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م) من ذوي الخبرة  -الموافقة على تعديل صلحيات
التوقيع الوارده بالسجل التجاري للشركة على النحو التالي :اول :تفويض السيد /عمرو أحمد محمد عبد السميع
الصواف رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد /محمد إبراهيم عبد الحميد ابراهيم المدير المالي
للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع
الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي
عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها وفي التوقيع على كافة الوراق
والمستندات ,بكل ما ذكر ولهم الحق (مجتمعين) في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض
كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن .ثانيا :تفويض السيد/
عمرو أحمد محمد عبد السميع الصواف رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد مدير إدارة
الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة
القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع
منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن .ثالثا :تفويض السيد /عمرو أحمد
محمد عبد السميع الصواف رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد /محمد إبراهيم عبد الحميد
ابراهيم المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد
عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود
من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع
منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن .رابعا :تفويض المهندس /أحمد
أحمد صادق السويدي منفردا وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وكذلك له حق
القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات والعتمادات المستندية
وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية
وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير ,ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي التوقيع على كافة الوراق
والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق
في ممارسة كافة الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا في تفويض او
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .الموافقة على ضمان وكفالة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) والشركات
الشقيقة او الغير وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا" في القيام بالتوقيع على عقود الكفالة
الموافقة علي ضمان وكفالة شركة ايجيتك للكابلت (
والضمانة وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك-2 .
ش.م.م) لشركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) فيما يتعلق بعقد القرض الممنوح من مؤسسة التمويل الدولية (اى اف
سى ) لزيادة استثمارات الشركة سواء عن طريق الستحواذ علي مصانع قائمة متعلقة بنشاط الكابلت او بناء
مصانع جديدة وكذلك سيتم استخدام جزء من القرض لشراء أصول جديدة لمصانعنا القائمة لزيادة القوة والكفاءة
النتاجية او تلبية الحتياجات من راس المال المتداول والنفقات الرأسمالية للصيانة فضل عن التحديث وتحسين
كفاءة استخدام الموارد مما سيؤدي الي تحقيق فائض سنوي في التكاليف وتقليل البصمة الكربونية وستعزز
مؤسسة التمويل الدولية ( أي اف سى ) الميزانية العمومية للسويدي وتسمح للشركة بتقديم خدمات الدعم الفني
المباشر لشركة ايجيتك للكابلت (ش.م.م) والتي سيكون لها تأثير مباشر علي افاق نموها واستدامتها المالية
وسيقوم السويدي بتطوير نظام إدارة النظام البيئي والجتماعي للشركات والذي سيتم تنفيذه في شركة ايجيتك
للكابلت (ش.م.م) مما يساعد الشركة علي إدارة مخاطر الخدمات الصحية بشكل كاف عبر عملياتها التجارية
وتفويض المهندس /احمد احمد صادق السويدي "منفردا" في القيام بالتوقيع علي عقد القرض ولح الحق في
تفويض او توكيل الغير في ذلك
 - 1370على حميد على عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  82083وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ  :ممثل عن شركة الفريقية
لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م) من ذوي الخبرة
 - 1371شريف محمد محمد الزيني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82083وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-21برقم ايداع  11238تم التأشير فى تاريخ  2015-04-21بــ  :ممثل عن شركة الفريقية
لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م) من ذوي الخبرة
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 - 1376ناصر ابراهيم محمد ابو الروس مدير عام المقيد برقم قيد  82243وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-26برقم ايداع  11804تم التأشير فى تاريخ  2015-04-26بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم
لمده غير محددة  .يمثل المدير أو المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد
أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته
التنفيذية للجمعية العامة  .وللسيد  /ناصر إبراهيم محمد أبو الروس ( المدير العام ) منفردا حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 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 الحق في 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 واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير
في كل أو بعض ما ذكر  .وللسيد  /احمد جلل محمد مصطفى (المدير المالي ) منفردا الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وتمثيل الشركة أمام هيئة التأمينات الجتماعية والتوقيع
أمامها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتمثيل الشركة
أمام جميع الجهات الحكومية و الغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للستثمار والمناطق
الحرة و تمثيل الشركة امام مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في كل ما يتعلق
بنشاط الستيراد ويحق له فتح الحسابات البنكية وغلقها ويحق له تفويض او توكيل الغير في كل او بعض
الصلحيات الممنوحة له  .وللسيد /محمد أحمد كامل محمد زياده (مدير الستيراد والتصدير) منفردا مسئول عن
عملية الستيراد والتصدير الخاصة بالشركة وتمثيل الشركة امام مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في كل ما يتعلق بنشاط
الستيراد وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وتمثيل الشركة أمام
هيئة التأمينات الجتماعية والتوقيع أمامها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و الغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة
والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ويحق له فتح الحسابات البنكية وغلقها ويحق له تفويض او توكيل الغير
في كل او بعض الصلحيات الممنوحة له  .وللسيد  /احمد جلل محمد مصطفى (المدير المالي) والسيد /محمد
أحمد كامل محمد زيادة (مدير الستيراد والتصدير) مجتمعين الحق التعامل مع البنوك والتوقيع على المعاملت
المالية والبنكية بحيث ل تتجاوز قيمة المعاملة الواحدة ( 1000000مليون)جنيه مصري او ما يعادلها بأي عملة
اجنبية.
 - 1377احمد جلل محمد مصطفى مدير مالى المقيد برقم قيد  82243وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-26برقم ايداع  11804تم التأشير فى تاريخ  2015-04-26بــ :
 - 1378احمد محمد احمد الفنجرى مدير عام المقيد برقم قيد  82318وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-28برقم ايداع  12065تم التأشير فى تاريخ  2015-04-28بــ  :مسئول  -ويباشر السيد /احمد
محمد احمد الفنجري وظائفه لمده غير محدودة
 - 1379محمد عبد الجابر عبد القادر كشك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82853وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-17برقم ايداع  13903تم التأشير فى تاريخ  2015-05-17بــ  :ممثل عن مجموعة عامر
القابضة ( عامر جروب )
 - 1380محمد سيد محمد عبد الرازق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82853وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-17برقم ايداع  13903تم التأشير فى تاريخ  2015-05-17بــ  :ممثل عن مجموعة عامر
القابضة ( عامر جروب )  -الموافقة والتصديق بالجماع على  -اعتماد تشكيل مجلس ادارة الشركة وتوزيع
الصلحيات على النحو التالى  -مع احتفاظ السيد  /محمد سيد محمد عبد الرازق رئيس مجلس الدارة بنقس
الصلحيات الممنوحة من قبل لرئيس مجلس الدارة واحتفاظ السيد  /محمود هشام مصطفى محمود وهبه العضو
المنتدب بنقس الصلحيات الممنوحة من قبل للعضو المنتدب  -اعتماد تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات
جديدة
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 - 1381محمود هشام مصطفى محمود وهبه عضو منتدب المقيد برقم قيد  82853وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-17برقم ايداع  13903تم التأشير فى تاريخ  2015-05-17بــ  :ممثل عن مجموعة عامر
القابضة ( عامر جروب )
 - 1382شريف محمد محمد الزيني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82907وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-18برقم ايداع  14097تم التأشير فى تاريخ  2015-05-18بــ  :ممثل عن شركة السويدي
القابضة للطاقة المتجددة المحدودة.
 - 1383محمد احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  82907وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-18برقم ايداع  14097تم التأشير فى تاريخ  2015-05-18بــ  :ممثل عن شركة السويدي
القابضة للطاقة المتجددة المحدودة.
 - 1392هانى حسين احمد حسين مدير المقيد برقم قيد  83028وتم ايداعه بتاريخ  2015-05-21برقم
ايداع  14456تم التأشير فى تاريخ  2015-05-21بــ  :تعيين  -يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير
ولهما منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللسيد  /هاني حسين أحمد حسين منفردا حق التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات التالية فقط :جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها .وللسيد /سليمان محمد سليمان
إبراهيم العصر الحق منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك بيع وشراء السيارات والمركبات باسم
الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  -ويتعين الحصول على موافقة الجمعية العامة
للشركة فيما يلي :التوقيع علي عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي ولمصلحتها وكذلك في
التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها.
 - 1393رزق محمدى محمد عرابى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  83767وتم ايداعه
بتاريخ  2015-06-07برقم ايداع  16940تم التأشير فى تاريخ  2015-06-07بــ  - :الموافقه على تجديد
مدة مجلس الدارة لفترة جديدة لمدة ثلث سنوات .
 - 1394هشام محمد قنديل سليم هلل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84022وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-15برقم ايداع  17414تم التأشير فى تاريخ  2015-06-15بــ  :التجديد لعضاء مجلس الدارة
بنفس الختصاصات لمده  3سنوات تبدأ من  2022/3/31وتنتهى فى 2025/4/30
 - 1395هانى على وهبه ابراهيم عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  84038وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-16برقم ايداع  17445تم التأشير فى تاريخ  2015-06-16بــ :
 - 1396محمد امام حسين حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  84038وتم ايداعه
بتاريخ  2015-06-16برقم ايداع  17445تم التأشير فى تاريخ  2015-06-16بــ  - :تجديد مدة اعضاء
مجلس ادارة الشركة بنفس التشكيل الحالى .
 - 1397وائل محمد حافظ مرسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-08برقم ايداع  19591تم التأشير فى تاريخ  2015-07-08بــ :
 - 1398اكرامى طلعت يوسف شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-08برقم ايداع  19591تم التأشير فى تاريخ  2015-07-08بــ :
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 - 1399منصور انيس فهيم صليب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-08برقم ايداع  19591تم التأشير فى تاريخ  2015-07-08بــ  :يمثل رئيس مجلس الدارة
الشركة امام القضاء وله في ذلك 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 وان يخولهم
التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وابداع والتوقيع على الشبكات وفتح وغلق
الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و حق الفراج
عن راس المال المودع في البنك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود
الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة
ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء ال شركة وتحديد مرتباتهم والجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله الحق في توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 1400اشرف بخيت فرج قلته نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-08برقم ايداع  19591تم التأشير فى تاريخ  2015-07-08بــ  :وعضو المنتدب
 - 1401عمر احمد محمد طاهر مصطفى ابو زيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84766وتم
ايداعه بتاريخ  2015-07-15برقم ايداع  20344تم التأشير فى تاريخ  2015-07-15بــ :
 - 1937بلل بشير عبدالحميد ياسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114434وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-20برقم ايداع  51023تم التأشير فى تاريخ  2017-12-20بــ  :شركة البدر للستثمارات
السياحية والعقارية والزراعية  -تم تجديد مدة مجلس الدارة الحالى لمدة مماثلة  -تم تفويض السيد /رئيس مجلس
الدارة والسيد /نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين فى حق كفاله الغير والتوقيع على
عقود كفاله الغير مع كافه البنوك وإتخاذ كافه الجراءات اللزمه لتمام وتوثيق عقود الكفاله والتوقيع نيابه عن
الشركه امام البنوك ومكاتب التوثيق وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه .
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 - 1402احمد محمد طاهر مصطفى ابو زيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84766وتم ايداعه
بتاريخ  2015-07-15برقم ايداع  20344تم التأشير فى تاريخ  2015-07-15بــ  :يملك حق التوقيع
على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالمحضر بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضآ حق التوقيع عن
الشركة ( منفردين أو مجتمعين )  -تم تجديد مجلس الدارة لمدة مماثلة وتم إضافة صلحيات التوقيع للسيد رئيس
مجلس الدارة السيد  /احمد محمد طاهر مصطفى ابو زيد و نائب رئيس مجلس الدارة السيد  /عمر احمد محمد
يمثل رئيس مجلس الشركة أمام القضاء ويملك حق
طاهر مصطفى ابو زيد لتصبح على النحو التالى -:
بالتوقيع على هذه المعاملت
التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالمحضر
مفوضين و أن
والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء
وللسيد رئيس مجلس الدارة السيد  /احمد
يخولهم أيضآ حق التوقيع عن الشركة ( منفردين أو مجتمعين ) .
نائب رئيس مجلس الدارة (
محمد طاهر مصطفى ابو زيد والسيد  /عمر احمد محمد طاهر مصطفى ابو زيد
تكون العمال
منفردين أو مجتمعين ) حق السلطات والصلحيات فى إدارة الشركة وتحقيق أغراضها على أن
التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن غرضها ولهم حق شراء كافة أنواع السيارات ومركبات النقل وتسجيلها
وتراخيصها وعمومآ كافه أنواع التعامل مع إدارات المرور المتطلبة والتأمينات الجتماعية ومكتب العمل
المصري للتشييد والبناء وجميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
والجمارك والتحاد
بكافة أشكالهم وكذلك لهم الحق فى التوقيع على الحسابات لدى البنوك
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
والرهن والشراء والتوقيع على الشيكات وفتح
والمصاريف فى السحب واليداع والتمويل والقتراض
وابرام عقودها و إصدار خطابات
الحسابات والعتمادات والحصول على التسهيلت الئتمانية بجميع أنواعها
وضمن
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنداات الذنية
وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق
والتجارية
فى كل أو بعض ما ذكر  .وللسيد رئيس مجلس الدارة السيد  /احمد محمد طاهر
توكيل وتفويض الغير
و أراضى الشركة ومنقولتها كما أن له
مصطفى ابو زيد منفردآ الحق فى بيع وشراء و رهن وتأجير عقارات
ومركبات النقل وتسجيلها
الحق فى تسجيل كل ماذكر فى الشهر العقارى وله حق بيع كافة أنواع السيارات
على العقود
وتراخيصها وعمومآ كافه أنواع التعامل مع إدارات المرور المتطلبة وكافة التعاملت والتوقيع
النهائية لدى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق و حق الفراج عن رأس المال وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل
أو بعض ما ذكر .
 - 1403حسن احمد محمد طاهر مصطفي ابو زيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84766وتم ايداعه
بتاريخ  2015-07-15برقم ايداع  20344تم التأشير فى تاريخ  2015-07-15بــ :
 - 1404كاميليا عبد العزيز الشنوانى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84766وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-15برقم ايداع  20344تم التأشير فى تاريخ  2015-07-15بــ :
 - 1405حسام صبري عيد ابراهيم مصفى المقيد برقم قيد  17593وتم ايداعه بتاريخ 2006-02-01
برقم ايداع  1229تم التأشير فى تاريخ  2015-07-27بــ  :وفاء ما علي الشركه من ديون  /بيع ما علي
الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأي طريقه اخري  /تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
 - 3319شيماء محمد حسن حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  177868وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-14برقم ايداع  60688تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ :
 - 3320منصور مصطفى منصور الحول عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  37062وتم ايداعه بتاريخ
 2009-02-10برقم ايداع  2753تم التأشير فى تاريخ  2021-12-16بــ :
 - 3321محمد مصطفى منصور الحول رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  37062وتم ايداعه بتاريخ
 2009-02-10برقم ايداع  2753تم التأشير فى تاريخ  2021-12-16بــ :
 - 3322ندى محمد مصطفى منصور الحول عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  37062وتم ايداعه
بتاريخ  2009-02-10برقم ايداع  2753تم التأشير فى تاريخ  2021-12-16بــ :
 - 3340نهاد اشرف على عبد العليم محجوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  178738وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-29برقم ايداع  63978تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ :
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 - 3341باسنت محمد عصام الدين عبدالسلم حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  178738وتم
ايداعه بتاريخ  2021-12-29برقم ايداع  63978تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ :
 - 3342محمد طارق محمد صفوت الجمال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  178738وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-29برقم ايداع  63978تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ  :ويكون لى عضو
من المجموعة (أ) مجتمع مع أى عضو من المجموعة (ب) من السادة أعضاء مجلس الدارة وذلك على النحو
التالى  :المجموعة (أ) محمد طارق محمد صفوت الجمال ـ أمل علي محمد عبد الواحد ـ أحمد محمد عبدا إبراهيم
ـ المجموعة (ب) عبد ا اشرف على عبد العليم محجوب ـ نهاد اشرف على عبد العليم محجوب ـ باسنت محمد
عصام الدين عبد السلم حسين ـ الحق في  :التوقيع على الشيكات البنكية الخاصة بالشركة والسحب النقدى بدون
حد أقصى وإصدار الشيكات مقبولة الدفع أو المصرفية أو إلغائها وتعزيز صرف الشيكات وتحويلت السويفت أو
تحويلت  ACHوالتفويضات الدائمة للغير للتعامل مع البنوك والتوقيع على كافة الخطابات البنكية وخطابات ختم
صحة التوقيع وربط وفك الودائع والتوقيع على طلبات دفاتر الشيكات والمدفوعات اللكترونية للجهات الحكومية
والغير حكومية  ,والفراج عن رأسمال الشركة من البنوك والتوقيع على العتمادات المستندية والتوقيع على
طلبات إصدار أو مد أو إلغاء أو تخفيض خطابات الضمان للدفعات المقدمة والنهائية والبتدائية للمشروعات
والتوقيع على عقود المشروعات الجديدة أو أوامر السناد أو ملحق تلك العقود  ,وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود والتوقيع عليها وفسخها وإبرام والتوقيع
على المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وفسخها بمقابل أو بدون مقابل والحق
في فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك والتوقيع على عقود فتح أو تجديد التسهيلت الئتمانية للبنوك وشركات
التأجير التمويلى  ,التوقيع على عقود التأجير التمويلى والتوقيع على إقرارات التنازلت عن أى مشروعات
لصالح البنوك  ,والتوقيع على حوالت الحق وإصدار كافة التوكيلت عن الشركة والتوقيع علي عقود القرض
والرهن والبيع وتعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولهما حق
التوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس الشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية وإتخاذ كافة الجراءات
الخاصة بذلك أمام جميع الجهات المختصه وفتح فروع للشركة بالخارج أو الداخل ولهما الحق في التوقيع علي
عقود تعديل النظام الساسي للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الدارة ولهما حق الشراء
والبيع والتنازل والرهن لجميع أصول الشركة من أراضي وعقارات مبنية وأسهم وجميع المواد والمهمات واللت
والمعدات والبضائع والمنقولت والسيارات للنفس أو الغير والتوقيع علي العقود البتدائية والنهائية أمام مصلحة
الشهر العقاري والتوثيق أو أى جهة وقبض الثمان وإعطاء المخالصات وجميع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة
لها ,وكذلك في بيع وتنازل ورهن كافة الصول الثابتة والمنقولة والسهم المملوكة للشركة في شركات آخري
للنفس أو الغير وشراء وبيع السيارات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود البيع أمام الشهر العقارى للنفس أو للغير
والتعامل مع كافة إدارات المرور وترخيص وتجديد تراخيص السيارات وفحصها بكافة أنواعها واستخراج شهادات
المخالفات والبيانات واستلم النمر المعدنية وتسليمها وتحويلها والتوقيع على ما يلزم بشأن ذلك وبالكافة التعامل مع
كافة إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية ,والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة
السكان وجميع الجهزة التابعة لها وكافة الدارات التابعة للجهزة وتسليم وإستلم المستندات والشيكات البنكية
الصادرة باسم الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإستخراج السجل الصناعى وحجز قطع
الراضى بجميع أنواعها الصناعية وغيرها وإستخراج تراخيصها وإنهاء كافة إجراءتها  ,ولهما حق إدارة الشركة
وتمثيلها أمام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والوزارات
والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة
والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري بكافة مأمورياته لتوثيق وإلغاء التوكيلت بأنواعها
وهيئة الستثمار ولجان فض منازعات الستثمار والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والغرفة
التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى وجميع السفارات والقنصليات داخل
وخارج جمهورية مصر العربية والمواني والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية
والتأمينات الجتماعية والتوقيع على استمارات التأمينات وإلغائها سواء للمشاريع أو الموظفين واستخراج كافة
تراخيص الشركة وتراخيص المبانى  ,ومباشرة قضايا التحكيم التجارى الدولى المرفوعة من الشركة أو ضدها
وتنفيذ كافة الحكام القضائية الصادرة للشركة واستلم الحق المحكوم به وفى الصلح والقرار والبراء والنكار
والتعامل مع وزارة الداخلية لستلم المضبوطات ,والحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم
أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر
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 - 3343احمد محمد عبد ا ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  178738وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-29برقم ايداع  63978تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ :
 - 3344امل على محمد عبدالواحد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  178738وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-29برقم ايداع  63978تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ :
- 3345
عبدا اشرف علي عبدالعليم محجوب عضو منتدب المقيد برقم قيد  178738وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-29برقم ايداع  63978تم التأشير فى تاريخ  2021-12-29بــ :
 - 1406عمر الفاروق عبد المتعال شلبابه عضو منتدب المقيد برقم قيد  83970وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-14برقم ايداع  17220تم التأشير فى تاريخ  2015-07-27بــ  :تعديل الصلحيات  :يمتلك
السيد/ايمن حامد عبد الغفار قنديل والسيد /عمر الفاروق عبد المتعال شلباية منفردين حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم ,والتمثيل القضائي والشهر العقاري ومأموريات الضرائب  -ولكل من السيد /ايمن حامد عبد الغفار
قنديل والسيد /عمر الفاروق عبد المتعال شلباية مجتمعين حق الفراج عن راس المال بدون حد اقصي وكل ذلك
باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما منفردين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  -ويمتلك
السيد /عمر الفاروق عبد المتعال شلباية والسيدة /سارة اسماعيل مظهر مجتمعين حق دفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وابرام كافة العقود والتوقيع عليها امام الشهر العقاري والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
والجل والتعامل مع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات
واستصدار خطابات و شهادات الضمان وتسديد كافة السندات الذنية والتجارة والكتتاب في صناديق الستثمار
وشراء السندات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهما وهذا بحد اقصي خمسين مليون جنيه مصريا,
ولهم منفردين حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  -وفيما يتجاوز حد الخمسين مليون جنية مصري يلزم
توقيع السيد /ايمن حامد عبد الغفار قنديل مجتمع مع اي من  -1السيد  /عمر الفاروق عبد المتعال شلباية او -2
السيدة  /سارة اسماعيل مظهر وللسيد  /ايمن حامد عبد الغفار قنديل منفردا حق توكيل الغير في كل او بعض ما
ذكر  -كما يمتلك السيد /ايمن حامد عبد الغفار قنديل منفردا الحق في كفالة الغير والتوقيع علي عقود الشراء
لممتلكات الشركة العقارية و الراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها بحد اقصي  30مليون جنيه
مصري وله منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وله منفردا حق توكيل الغير او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  -تمثيل الشركة
امام القضاء للسيد رئيس مجلس الدارة
- 1407
احمد محمد ناصف لبيب محمد عبداللطيف عضو منتدب من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  83970وتم
ايداعه بتاريخ  2015-06-14برقم ايداع  17220تم التأشير فى تاريخ  2015-07-27بــ  :استقالة
 - 1408عبدالرحمن طه على طه مدير فرع المقيد برقم قيد  61811وتم ايداعه بتاريخ 2012-11-13
برقم ايداع  23571تم التأشير فى تاريخ  2015-08-10بــ  :الصناعى القطعة رقم ( ) 15, 14, 13 ,12
بلوك ( قطاع مواد البناء ) بالمنطقة( بياض العرب ) بنى سويف بدل من السيد  /عابدين مصطفى حسن يوسف
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 - 1409عمرو احمد احمد فرحات مدير المقيد برقم قيد  85398وتم ايداعه بتاريخ 2015-08-16
برقم ايداع  22746تم التأشير فى تاريخ  2015-08-16بــ  :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 لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمدير
السيد  /عمرو احمد احمد فرحات  -منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات والفراج عن راس المال وله منفردا حق التوقيع على عقود
القتراض والرهن  ,وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء واليجار
وتوثيق عقود اليجار امام مصلحة الشهر العقاري باسم الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق
التعامل مع كافة ادارات المرور لستخراج تراخيص السيارات المملوكة للشركة وله حق توكيل او تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر .
 - 1410شروق ابراهيم السيد الدسوقى خضر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85482وتم ايداعه
بتاريخ  2015-08-18برقم ايداع  23092تم التأشير فى تاريخ  2015-08-18بــ :
 - 1411جابر نور سليمان اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85482وتم ايداعه بتاريخ
 2015-08-18برقم ايداع  23092تم التأشير فى تاريخ  2015-08-18بــ :
 - 1412ابراهيم السيد الدسوقي خضر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85482وتم ايداعه بتاريخ
 2015-08-18برقم ايداع  23092تم التأشير فى تاريخ  2015-08-18بــ :
 - 1416محمد احمد محمد عبدالحميد فرج مدير المقيد برقم قيد  85987وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-06برقم ايداع  25116تم التأشير فى تاريخ  2015-09-06بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة
 - 1417سيدعبدالرازق عبدالعليم عبدالسلم مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  85987وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-06برقم ايداع  25116تم التأشير فى تاريخ  2015-09-06بــ :
 - 1418محمد ماهر محمد سامرالباشا مدير المقيد برقم قيد  85987وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-06
برقم ايداع  25116تم التأشير فى تاريخ  2015-09-06بــ :
 - 1419احمد محمد عبد الحميد فرج مدير المقيد برقم قيد  85987وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-06
برقم ايداع  25116تم التأشير فى تاريخ  2015-09-06بــ :
 - 1420حسام محمد عبد الحميد فرج مدير المقيد برقم قيد  85987وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-06
برقم ايداع  25116تم التأشير فى تاريخ  2015-09-06بــ :
 - 1421محمد سامر يوسف الباشا مدير المقيد برقم قيد  85987وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-06
برقم ايداع  25116تم التأشير فى تاريخ  2015-09-06بــ :
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 - 1413محمود مصطفى سيد احمد الدكانى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 85648
وتم ايداعه بتاريخ  2015-08-25برقم ايداع  23770تم التأشير فى تاريخ  2015-08-25بــ  :اول .
اختصاصات السيد  /رئيس مجلس الدارة التى ( لرئيس مجلس الدارة حق التعامل باسم الشركه وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتهاالعقاريه
والراضى والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع ع عقود القرض والرهن باسم الشركه
ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذا حق التوقيع ع عقود الكفاله وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى
كل او بعض ماذكر وكذلك التخليص والتوقيع على اقرارات القيمه وعلى الرسائل الواردة باسم ولصالح الشركه
بجميع منافذ جمهورية مصر العربية بما فى ذلك جمارك السكندرية والسويس والدخيله وسفاجاوالعين السخنه
وكافه المطارات بالسكندرية والقاهرة وبورسعيد وشرق التفريعه والبحر الحمر وكذا استلم اذونات التسليم من
شركات الملحه وشركات الطيران وشركه مصر للطيران وادارة الحماية المدنيه والمستودعات وشركه
السكندرية لتداول الحاويات بالسكندرية والدخيله وشركه اسكندرية لمحطات الحاويات الدوليه والهيئه العامه
للصادرات والواردات وجميع شركات الملحه والهيئه العامه للتنميه الصناعيه واستلم وتسليم المستندات والوراق
وفى الحضور بالمزايدات والناقصات وفض المظاريف الماليه والفنيه وسحب وتقديم كراسات الشروط واستلم
البضائع امام كافخ الهيئات و الجهات والمصالح الحكوميه والغير حكوميه وشركات القطاع العام والخاص وله
حق التعامل امام وزارة التموين والتجارة الداخلية واثبات وتسجيل العلمات التجارية بأسم ولصالح الشركه
والدارة المركزية للعلمات التجارية والنماذج الصناعية كما له الحق فى بيع او رهن العلمات التجارية والتنازل
عنها وقبولها ورفضها لصالح الغير وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعد ماذكر ثانيا:البقاء على
تعيين السيد/مصطفى عبد الكريم مصطفى بدر الدين مدير عام لفروع الشركه ومصانعها والبقاء على كافه
اختصاصاته وهى(يكون له حق تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه
وابرام العقود التى تبرمها الشركه مع الغير والعاملين والشراء والمبادلت التجارية وشراء وبيع السيارات وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض اختصاصاته وحق تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها امام جميع البنوك
سحبا وايداعا وفتح حسابات والحصول على تسهيلت والرهن والقتراض بأسم ولحساب الشركه وله حق توكيل
او تفويض الغير فى كل او بعض هذه الختصاصات
 - 1414احمد محمد مصطفى سليمان القدرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85959وتم ايداعه
بتاريخ  2015-09-03برقم ايداع  24982تم التأشير فى تاريخ  2015-09-03بــ  :منح صلحيات
التوقيع للبنوك على النحو التالى  :الفئة (أ)-1السيد الستاذ  /احمد محمد مصطفي سليمان القدرى رئيس مجلس
الدارة ممثل عن شركة القاهرة للسكان والتعمير-2السيد الستاذ  /احمد مجاهد ذكي محمد مجاهد عضو مجلس
الدارة ممثل عن شركة القاهرة للسكان والتعمير-3السيد الستاذ  /عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز حسين عضو
مجلس الدارة ممثل عن شركة القاهرة للسكان والتعمير الفئه (ب)-1السيد المهندس  /محمد عزت عبدالغفار
عقيل عضو مجلس الدارة المنتدب -2السيد المحاسب  /وائل يوسف احمد يوسف عامررئيس القطاع المالي-3
السيد المحاسب  /محمد احمد عمر ابراهيم الحلو مدير ادارة الحسابات العامة الفئه (ج)-1السيد الستاذ  /احمد
سمير السيد حلمى اسماعيل مدير ادارة حسابات العملء-2السيد الستاذ  /وليد حلمي محمد عبد الغنى زهران
محاسب بالدارة الماليه -توقيع الفئه ( أ  +أ ) اكثر من مبلغ  1000000جنيه ( مليون جنيه مصرى) مجتمعين
 توقيع الفئه ( أ ) مع الفئه ( أ ) مجتمعين او ( أ  +ب ) مجتمعين في حدود مبلغ  1000000جنيه مصري (مليون جنيه مصري).توقيع الفئه ( أ ) مع الفئه ( ب ) مجتمعين او ( أ  +ج ) مجتمعين في حدود مبلغ
 250000جنيه مصري (مائتان وخمسون الف جنيه مصري).توقيع الفئه ( أ  +ب ) او الفئه ( أ  +ج ) في حدود
مبلغ  100000جنيه مصري (مائة الف جنيه مصري).توقيع الفئه ( أ  +ب ) او الفئه ( ب  +ج ) في حدود مبلغ
 50000جنيه مصري (خمسون الف جنيه مصري).
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 - 1415احمد مجاهد ذكى محمد مجاهد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  85959وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-03برقم ايداع  24982تم التأشير فى تاريخ  2015-09-03بــ  :ممثل عن شركة القاهره
للسكان والتعمير بدل من السيد  /محمد احمد محمود محمد عثمان
 - 1422محمد يحيى نجيب سلو شريك متضامن المقيد برقم قيد  75244وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-16برقم ايداع  17160تم التأشير فى تاريخ  2015-09-16بــ  :يكون حق الداره و التوقيع و
المسئوليه أمام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين و هم محمد يحيي نجيب سلو و أحمد نجيب سلو و نجيب
محمد زكريا سلو و حسن محمد عارف ياقدى و لهم مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركه و ضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه و الغير الحكوميه 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 علي الشيكات و فتح و غلق
الحسابات و أستصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه
و السيارات بأسم الشركه و لصالحها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و
أجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و أبرام
كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و لهم حق توكيل أو تفويض
الغير فى كل أو بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين حال دخولهم الشركه .
 - 1423باسل محمد عرب مدير و شريك المقيد برقم قيد  75244وتم ايداعه بتاريخ 2014-07-16
برقم ايداع  17160تم التأشير فى تاريخ  2015-09-16بــ  :خروج
 - 1424حسن محمد عارف ياقدي شريك متضامن المقيد برقم قيد  75244وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-16برقم ايداع  17160تم التأشير فى تاريخ  2015-09-16بــ :
 - 1425رزق محمد سعيد بصلة مدير فرع المقيد برقم قيد  86394وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-20
برقم ايداع  26612تم التأشير فى تاريخ  2015-09-20بــ :
 - 1426سامح عبد العال عبد الغنى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  86748وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-05برقم ايداع  27713تم التأشير فى تاريخ  2015-10-05بــ :
 - 1427خالد محمود عبد الصمد هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  86748وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-05برقم ايداع  27713تم التأشير فى تاريخ  2015-10-05بــ :
 - 1428احمد محمد خليل محمد خليل عواد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  86748وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-05برقم ايداع  27713تم التأشير فى تاريخ  2015-10-05بــ  :تعيين الستاذ  /أحمد خليل
محمد خليل عواد  -الرئيس التنفيذي للشركة وتحديد صلحياته على النحو التالي  :يمثل الستاذ  /أحمد خليل محمد
خليل عواد  -الرئيس التنفيذي الشركة العام النيابة العامة بكافة انواعها والقضاء بكافه انواعه و كافة إجراءات
التقاضي ومصلحة الضرائب المصرية بكافة صورها  -والحضور والتمثيل العام الضرائب العامة ومأمورياتها
ولجان الطعن واللجان الداخلية والتصادم ولجان فض المنازعات الضريبية وامام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والتعامل مع مكاتب التأمينات المختصة وهيئة التأمينات الجتماعية وكذا محافظة السكندرية والدارة
العامة للعلوم والمشتريات وإدارة التراخيص بالمحافظة والجهزة التابعة لها وجميع الحياء ومكاتب العمل
والمصنفات الفنية وهيئة الرقابة على المصنفات الجتماعية والدفاع المدني والمن الصناعي والشركة القابضة
لتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركات التصالت الرضية والمعمول
ومكاتب البريد  -وشركات الغاز  -وكذا مكاتب الصحة ومديرية الطب البيطري ووزارة البيئة ووزارة الثقافة
وكافة الجهات والوزارات ويسال امامها جنائيا ومدنيا وهو المختص بتعيين وعزل العاملين واللتزام بكافة القواعد
المنصوص عليها بقانون العمل وانهاء كافة الجراءات الخاصة بالتراخيص وتجديدها للفروع بكافة صورها من
أي جهة إدارية والمسئول عليها والتزامه بأداء المهام الوظيفية المسندة إليه من قبل رؤساءه وهو المسئول جنائيا
ومدنيا عن أي فعل مؤثم مخالف لنص القانون واللوائح الصادرة سواء كان هذا الفعل داخل الفروع او متصل هاي
اجراء يخص العاملين او ادارته للفروع وليس له صلحيه قانونية لصدار الشيكات أو الطلع على تقرير مراقب
الحسابات او حسابات الشركة أو حسابات الفروع أو التعامل في أي أمور مالية تخص الفروع  -واستقالته من مدير
عام الشركة و من مدير الفروع
 - 1429وحيد عبد الفتاح سيد محمد عبد الجليل مدير فرع المقيد برقم قيد  86748وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-05برقم ايداع  27713تم التأشير فى تاريخ  2015-10-05بــ  :للفروع  -السكندرية  -القاهرة
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 - 1430خالد احمد خيرى محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  86748وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-05برقم ايداع  27713تم التأشير فى تاريخ  2015-10-05بــ :
 - 1431وائل محمد عفت عبد المنعم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  86748وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-05برقم ايداع  27713تم التأشير فى تاريخ  2015-10-05بــ :
 - 1458يحيى ابو الفتوح ابراهيم محمد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :ممثل لشركة الهلي
كابيتال القابضة
 - 1459كريم محمود يوسف سعاده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :ممثل لشركة الهلي كابيتال
القابضة
 - 1460أمين عبيد  /فرنسى الجنسية عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :ممثل لشركة مربان انرجي
ليمتد
 - 1619عبد الناصر محمد الموصلي عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  98827وتم ايداعه
بتاريخ  2016-11-13برقم ايداع  35176تم التأشير فى تاريخ  2016-11-13بــ  :استقاله
 - 1620محمد رامى عماد عاشور عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  98827وتم ايداعه
بتاريخ  2016-11-13برقم ايداع  35176تم التأشير فى تاريخ  2016-11-13بــ  :استقاله
 - 1621كريم حمودة طلب حمودة ابو العل مدير المقيد برقم قيد  98965وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-15برقم ايداع  35669تم التأشير فى تاريخ  2016-11-15بــ :
 - 1622ايمن محمد محمود السيد عوض مدير المقيد برقم قيد  98965وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-15برقم ايداع  35669تم التأشير فى تاريخ  2016-11-15بــ :
 - 1623احمد حنفى محمود السيد عوض مدير المقيد برقم قيد  98965وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-15برقم ايداع  35669تم التأشير فى تاريخ  2016-11-15بــ :
 - 1624رامى عاطف عبدالمنعم عبدا مدير المقيد برقم قيد  98965وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-15برقم ايداع  35669تم التأشير فى تاريخ  2016-11-15بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة.
 - 1625يارا محمود محمد عامر الشاعر مدير فرع المقيد برقم قيد  99059وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-17برقم ايداع  35986تم التأشير فى تاريخ  2016-11-17بــ :
 - 1432حازم عبد الحى ابراهيم قنصوة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  86748وتم
ايداعه بتاريخ  2015-10-05برقم ايداع  27713تم التأشير فى تاريخ  2015-10-05بــ  :ويملك الستاذ
 /حازم عبد الحي ابراهيم قنصوه  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( منفردا ) الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن الغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف عن طريق السحب او البداع وفتح وغلق الحسابات
توقيع على الشيكات وفتح العتمادات والتوقيع على مستندات فتح التسهيلت الئتمانية وكل ما يتعلق به من
مستندات نيابة عن الشركة وستصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصالحها والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و له
الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل و وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض
 - 1433كرياكو جون كرياكو كريازى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  331044وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-03برقم ايداع  7945تم التأشير فى تاريخ  2015-10-07بــ :
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 - 1434ديباك تشادا  Deepak Chadhaمدير المقيد برقم قيد  86959وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-13برقم ايداع  28531تم التأشير فى تاريخ  2015-10-13بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيمما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللسيد/
مايكل جيرارد سميث  Michael Gerard Smythوالسيد /ديباك تشادا  Deepak Chadhaمديري الشركة
منفردين أو مجتمعين سلطة تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص والهيئة العامة
للستثمار والمناطق الحرة ,والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري ,والهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب العامة وتعيين وعزل موظفي الشركة ومستخدمي الشركة .صياغة
وتنفيذ العقود وإتمام الصفقات في حدود غرض الشركة وللمديرين تعيين وكلء وموظفي الشركة وفصلهم وإيقافهم
عن العمل وكذا تحديد الجور والمرتبات والرباح الخاصة بهم كما يجوز لهما التوقيع علي الوراق التجارية علي
اختلف أنواعها وتحصيلها وتسديدها وإبرام العقود والتفاقات والصفقات الخاصة بمعاملت الشركة نقدا أو بالجل
ولهما سلطة إجراء كافة المواد والجهزة واللت والسيارات والعقارات الضرورية للشركة كما يمثل المديرين
الشركة في علقتها مع البنوك ولهما في سبيل ذلك فتح وغلق الحسابات وربط وفك الودائع والتوقيع علي
المستندات البنكية الخاصة بصفقات الشركة وإبرام عقود قروض بدون خطابات ضمان من البنوك وشراء وبيع
ورهن المنشأت التجارية والعقارية والشتراك في شركات أخري وبيع الصول الثابتة المملوكة دفتريا بالكامل
شاملة السيارات والمعدات اللت وأي مستهلكات أخري والتوقيع علي عقود البيع أمام الشهر العقاري .ويكون
للسيد /مايكل جيرارد سميث  Michael Gerard Smythوالسيد /ديباك تشادا  Deepak Chadhaحق
تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .أما بالنسبة السيدة /دولــــت قـــــدري احمــــد السيـــد يجب أن
يكون توقيعها مجتمعا مع السيد /مايكل جيرارد سميث  Michael Gerard Smythأو السيد /ديباك تشادا
.Deepak Chadha
 - 1435أكبر علي شاه  Akbar Ali Shaمدير المقيد برقم قيد  86959وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-13برقم ايداع  28531تم التأشير فى تاريخ  2015-10-13بــ  :استقالة
 - 1436دولت قدرى احمد السيد مدير المقيد برقم قيد  86959وتم ايداعه بتاريخ  2015-10-13برقم
ايداع  28531تم التأشير فى تاريخ  2015-10-13بــ :
 - 1437مايكل جرارد سميث  Michael Gerard Smythمدير المقيد برقم قيد  86959وتم ايداعه
بتاريخ  2015-10-13برقم ايداع  28531تم التأشير فى تاريخ  2015-10-13بــ :
 - 1438زاك جيريمى جون موراى  Zack Jeremy John Murrayمدير المقيد برقم قيد 86977
وتم ايداعه بتاريخ  2015-10-13برقم ايداع  28549تم التأشير فى تاريخ  2015-10-13بــ  :استقالة
 - 1557عمرو ربيع محمد عبد الرازق مدير المقيد برقم قيد  94652وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-21برقم ايداع  19669تم التأشير فى تاريخ  2016-06-21بــ  :يمثل المديرون الشركة فى
علقاتها مع الغيروللسادة /عمرو ربيع محمد عبد الرازق ـ ايمن بكرى شعبان سعيد مجتمعين أو 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 ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية
والتعامل مع البنوك وفى كل أشكال التعامل المصرفى ولهما الحق مجتمعين أو منفردين الحق فى البيع والشراء
والقتراض والرهن بإسم الشركة ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل او جزء من هذه الختصاصات.
 - 1558ايمن بكري شعبان سعيد مدير المقيد برقم قيد  94652وتم ايداعه بتاريخ  2016-06-21برقم
ايداع  19669تم التأشير فى تاريخ  2016-06-21بــ :
 - 1645محمد سمير محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14332وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-24برقم ايداع  6077تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ :
 - 1646حنان عبد الغفار عبد العزيز محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14332وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-24برقم ايداع  6077تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ  :استقالة
 - 1647عصام ابو الفتوح متولى جعفر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14332وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-24برقم ايداع  6077تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ :
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 - 1439مونيارادزي جيمس هوف مدير المقيد برقم قيد  86977وتم ايداعه بتاريخ 2015-10-13
برقم ايداع  28549تم التأشير فى تاريخ  2015-10-13بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة .
للسيد /مونيارادزي جيمس هوف  Munyaradzi James Hoveمدير الشركة منفردا حق التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها
والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ,وللمديرين /مونيارادزي جيمس هوف , Munyaradzi James Hove
وندى إبراهيم السيد  -مجتمعين أو منفردين  -الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما
ذكر.
 - 1440ندى ابراهيم السيد على صابر مدير المقيد برقم قيد  86977وتم ايداعه بتاريخ 2015-10-13
برقم ايداع  28549تم التأشير فى تاريخ  2015-10-13بــ :
 - 1441ماجد حبيب زكى جبرائيل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  87003وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-15برقم ايداع  28646تم التأشير فى تاريخ  2015-10-15بــ :
 - 1442جون نظيم جندي عبدالسيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  87003وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-15برقم ايداع  28646تم التأشير فى تاريخ  2015-10-15بــ :
 - 1443دينا سمير بولس بولس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  87003وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-15برقم ايداع  28646تم التأشير فى تاريخ  2015-10-15بــ :
 - 1444امير صلح تادرس عطية رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  87003وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-15برقم ايداع  28646تم التأشير فى تاريخ  2015-10-15بــ  :مع الحتفاظ بصلحيات مجلس
الدارة ورئيس مجلس الدارة ونائبة الجدد كما هى واردة بالسجل التجارى كل فيما يخصه
 - 1445كريم سمير بولس بولس شكري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  87003وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-15برقم ايداع  28646تم التأشير فى تاريخ  2015-10-15بــ :
 - 1446ستيفان لوستر  Stephan Clement logisterمدير عام المقيد برقم قيد  28081وتم ايداعه
بتاريخ  2007-10-29برقم ايداع  22005تم التأشير فى تاريخ  2015-10-27بــ  :الفرع  -بدل من
المدير السابق
 - 1447علء الدين سعد على حسن الكحكى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  87406وتم ايداعه
بتاريخ  2015-11-01برقم ايداع  30963تم التأشير فى تاريخ  2015-11-01بــ  :يكون للسيد/علء
الدين سعد علي حسن الكحكي رئيس مجلس الدارة والسيد رائد بدر كيلني بدر عضو مجلس الدارة مجتمعين او
لي منهم مجتمعا مع السيد ضياء الدين وسام علي محروس عضومجلس الدارة او السيد/فادي محمد جمال الدين
عضو مجلس الدارة حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قيض ودفع المبالغ وابرام كافة العقود في كل او بعض ما ذكر .وللسيد /علء
الدين علي حسن الكحكي رئيس مجلس الدارة الحق في التنازل والتصالح والتخالص والقرار والنكار والبراء
امام المحاكم وامام الشهر العقاري وله الحق في انهاء كافة الجراءات الخاصة بذلك وله حق التوكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ماذكر .
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 - 1448محمد حسن محمود عيسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29823وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-20برقم ايداع  1236تم التأشير فى تاريخ  2015-11-19بــ  :تم تعديل صلحيات الصرف
محمد حسن محمود عيسي  -مصر  16/11/1952رقم
علي النحو التي  :توقيع اول  -بدون حد أقصي - :
 مصرمحمد حسن علي
قومي  - 25211160400175 :عضو مجلس الدارة -
محمد عامر سالم
 01/01/1967رقم قومي  - 26701010101952 :المدير التنفيذي للنقدية والبنوك -
 مصر  03/04/1984رقم قومي  - 28404030102796 :رئيس قطاع توقيع ثاني – بدون حد أقصي :عماد جورج اسكندر ميخائيل  -الرئيس التنفيذي
 الرئيس التنفيذي - احمد حسين فايق صبورتامر محمد حسن عرفان
للتطوير العقاري  -شريف السيد ابراهيم محمد  -عضو مجلس الدارة -
عضو مجلس الدارة
 - 1518وليد محمد عصام الدين انور محسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  92330وتم ايداعه
بتاريخ  2016-04-05برقم ايداع  11403تم التأشير فى تاريخ  2016-04-05بــ  :ممثل عن شركة
الكابلت الكهربائية المصرية ش.م.م بدل من السيد /محمد زكريا محي الدين .
 - 1519تامر محمد على محمد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  92330وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-05برقم ايداع  11403تم التأشير فى تاريخ  2016-04-05بــ  :ممثل عن شركة الكابلت
الكهربائية المصرية ش.م.م بدل من السيد /عبد الرؤف عبد العليم ابراهيم شكر .
 - 1520محمد حسين عاشور محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  92330وتم ايداعه
بتاريخ  2016-04-05برقم ايداع  11403تم التأشير فى تاريخ  2016-04-05بــ  :ممثل عن شركة
الكابلت الكهربائيه المصريه  -التجديد لمجلس الدارة الحالي لدورة جديدة مع بقاء كافة صلحيات التوقيع عن
الشركة كما هي .
 - 1521محمد احمد محمد بسيونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  190584وتم ايداعه بتاريخ
 1978-07-25برقم ايداع  11338تم التأشير فى تاريخ  2016-04-17بــ  :ممثل عن شركة مصر
لتامينات الحياه  .وذلك اعتبارا من 2022 / 5 / 8
 - 1449محمد احمد مفيد السيد عبدالعال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88062وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-22برقم ايداع  33276تم التأشير فى تاريخ  2015-11-22بــ  :تجديد مده عضويه مجلس
الداره  -يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت
والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدارة .ولنائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس مال واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الكفالة وكذلك لهم حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل ومستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما ابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض النفس
و الغير و البنوك فى كل او بعض ما ذكر.
 - 1450محمود سامى سعد زغلول مدير فرع المقيد برقم قيد  88071وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-22برقم ايداع  33319تم التأشير فى تاريخ  2015-11-22بــ :
 - 1451عبدا ابو عارجة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :ممثل لشركة مريان انرجى
ليمتد
 - 1452مى هشام محمد عـصـفـور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :ممثل لشركة الهلي كابيتال
القابضة
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 - 1453سيريل لتروش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :ممثل لشركة مربان انرجي
ليمتد
 - 1454جمال ماجد أحمد الغرير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :الموافقة على إعادة تكوين
وتشكيل مجلس الدارة وذلك لمدة ثلث سنوات جديدة تنتهي في  - 2025كما وافقت الجمعية العامة العادية
بالجماع على إلغاء صلحيات التوقيع السابقة واعتماد صلحيات توقيع بالشركة علي النحو التالي  :فئات التوقيع
 :توقيع (أ) السيد /جمال ماجد أحمد الغرير بصفته رئيس مجلس الدارة وله حق تفويض الغير  .توقيع (ب)
السيد /كامل عبدا بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والسيد /حازم فؤاد عبد اللطيف  .توقيع (ج) السيد /
أحمد محمد رمضان والسيد /حازم فؤاد عبد اللطيف يكون الحق في توقيع العقود وأوامر الشراء بما في ذلك عقود
بيع السيارات والمركبات (فيما عدا السداد المعجل للقروض وتعديل عقد إيجار الرض الزراعية وعقد بيع أرض
المصنع المبرمان مع الحكومة المصرية أو إنهائهما وكذا عقود تأسيس الشركات أو الستثمار في شركات أخرى
والذي يتطلب قرار مجلس إدارة) كالتالي :من صفر وحتى  20مليون جنيه مصري توقيع شخص من المجموعة (
ب) مجتمعا مع شخص من المجموعة (ج) .أكثر من  20مليون جنيه مصري توقيع شخص من المجموعة (أ)
مجتمعا مع شخص من اى من المجموعة (ب) أو المجموعة (ج) يكون التعامل مع جميع البنوك من سحب وإيداع
والتوقيع على الشيكات والسندات الذنية وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات العتماد والضمان والفراج
عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك باسم الشركة وضمن أغراضها كالتالي :من صفر وحتى 10
مليون جنيه مصري توقيع من شخصين من المجموعة (ج) مجتمعين  .من  10مليون جنيه مصري وحتى 20
مليون جنيه مصري توقيع شخص من المجموعة (ب) مجتمعا مع شخص من المجموعة (ج) .أكثر من  20مليون
جنيه مصري توقيعين من المجموعة (ب) مجتمعين  .يكون للسيد  /كامل عبدا الحق في إبرام عقود العمل
وإنهائها وتحديد المرتبات والجور ( فيما عدا المدير المالي والذي يتم تعيينه وعزله بقرار من مجلس الدارة ) وله
حق تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق  .وعموما يكون للسيد  /كامل عبدا حق التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة
العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والشهر العقارى وادارات المرور
المختلفة والتأمينات الجتماعية والجمارك ومصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والضرائب .وله حق طلب
استصدار التراخيص وتجديدها بما في ذلك تراخيص السيارات والمركبات وطلب شهادات البيانات وله حق
تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق  .وله حق إصدار التوكيلت وإلغائها نيابة عن الشركة .
 - 1455حصة جمال ماجد الغرير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ :
 - 1456كامل عبدا عضو منتدب المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ  2015-11-24برقم
ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :والرئيس التنفيذى
 - 1457محمد رافاى إحسان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88122وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  33519تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :ممثل لشركة الخليج شوغر م.
د.م.س
 - 1461محمود محسن محمد فوزى منير عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88272وتم
ايداعه بتاريخ  2015-11-29برقم ايداع  34126تم التأشير فى تاريخ  2015-11-29بــ - :تعديل وافق
مجلس الدارة بالجماع على تفويض السيد  /محمود محسن محمد فوزي – رئيس مجلس الدارة حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها  ,وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة و لمصلحتها وكافة التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن أعراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية و إبرام كافة العقود
المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر .
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 - 1462ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88892وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-17برقم ايداع  36465تم التأشير فى تاريخ  2015-12-17بــ  :حق تفويض او توكيل الغير في
كل او بعض ماذكر وذلك لصلحيات رئيس مجلس الداره المذكوره بالسجل التجاري
 - 1463ابوبكر حسين كفافى حسن كفافى عضو منتدب المقيد برقم قيد  88974وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-21برقم ايداع  36795تم التأشير فى تاريخ  2015-12-21بــ  :استقالة
 - 1464عبد السلم تونى محمد على تونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88974وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-21برقم ايداع  36795تم التأشير فى تاريخ  2015-12-21بــ :
 - 1465احمد تونى محمد على عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  88974وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-21برقم ايداع  36795تم التأشير فى تاريخ  2015-12-21بــ :
 - 1466على تونى محمد على رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  88974وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-21برقم ايداع  36795تم التأشير فى تاريخ  2015-12-21بــ :
 - 1467اكرم عبد الحميد عمر زهران مدير المقيد برقم قيد  89059وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-22برقم ايداع  37047تم التأشير فى تاريخ  2015-12-22بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة
غير محددة يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و
التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظه به صراحة عقد الشركة او القانون او لحته التنفيذية للجمعية العامة  .ويكون
للسيد  /اكرم عبدالحميد عمر زهران ( مدير الشركة ) منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها
وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية و الراضى
والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق له التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها
والحق 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 و المشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1468عمرو احمد عبد الرازق خميس مدير المقيد برقم قيد  89059وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-22برقم ايداع  37047تم التأشير فى تاريخ  2015-12-22بــ  :استقالة
 - 1469يوسف نبيل ندهى صليب مدير فرع المقيد برقم قيد  78976وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-28برقم ايداع  31860تم التأشير فى تاريخ  2015-12-30بــ :
 - 1470كارلو سانتو بادره  CARLO SANTOPADREعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 44041
وتم ايداعه بتاريخ  2002-06-19برقم ايداع  2705تم التأشير فى تاريخ  2016-01-04بــ  :ممثل
الشركة اينى انترناشيونال بى  .فى ( اينى ) بدل من السيد  /فرانشيسكو باجنو
 - 1471احمد محمد نبيه عبدالحميد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  89665وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-12برقم ايداع  1155تم التأشير فى تاريخ  2016-01-12بــ  :تم تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
اخرى
 - 1472رأفت مقبل حسين ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  89833وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-17برقم ايداع  1641تم التأشير فى تاريخ  2016-01-17بــ  :ممثل عن شركة فيصل
للستثمارات المالية (ش.م.م)  -تشكيل اعضاء مجلس الدارة لدورة جديدة لمدة ثلث سنوات
 - 1473صبري البنداري محمد زيدان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  89833وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-17برقم ايداع  1641تم التأشير فى تاريخ  2016-01-17بــ  :ممثل عن شركة فيصل
للستثمارات المالية (ش.م.م)
 - 1474أشرف خليل ابراهيم حافظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  89833وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-17برقم ايداع  1641تم التأشير فى تاريخ  2016-01-17بــ  :ممثل عن بنك فيصل السلمى
المصرى (ش.م.م)
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 - 1475اسماعيل ابراهيم اسماعيل محمد مدير مالى المقيد برقم قيد  89833وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-17برقم ايداع  1641تم التأشير فى تاريخ  2016-01-17بــ  :له حق التوقيع الثانى على حساب
الشركة والتعامل مع الشركة المصرية للتوقيع اللكترونى وتأمين المعلومات
 - 1476إبراهيم مسعود إبراهيم مسعود الديب عضو منتدب المقيد برقم قيد  89833وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-17برقم ايداع  1641تم التأشير فى تاريخ  2016-01-17بــ  :ممثل عن شركة فيصل
للستثمارات المالية (ش.م.م)
 - 1502اميره السيد عتريس ابو دلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91001وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-23برقم ايداع  6098تم التأشير فى تاريخ  2016-02-23بــ :
 - 1511حاتم حازم حامد محمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  91169وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-28برقم ايداع  6629تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ :
 - 1512ضياء الدين عبدالمنعم محمد اسماعيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 91169
وتم ايداعه بتاريخ  2016-02-28برقم ايداع  6629تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ  :تشكيل
مجلس الدارة
 - 1513نجلء عبد المنعم محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91169وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-28برقم ايداع  6629تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ :
 - 1514محمود محمد محمد القناوى أحمد ابو شعير نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد
 91169وتم ايداعه بتاريخ  2016-02-28برقم ايداع  6629تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ :
عزل
 - 1515ايمن احمد محمد الطحان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91169وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-28برقم ايداع  6629تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ :
 - 1477اسامه عابد عبد الواحد عابد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  90150وتم
ايداعه بتاريخ  2016-01-27برقم ايداع  2805تم التأشير فى تاريخ  2016-01-27بــ  :يمثل رئيس
المجلس الشركة امام الغير (الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص وكافة الجهات التموينيه والقضائيه
بجميع اشكالها ) وللسيد نائب الرئيس كامل زكي عبدالحميد عماره والعضو حسن سعيد عبد الحميد عماره
مجتمعين او منفردين جميع التعاملت مع البنوك وايداع وسحب النقدية والشيكات وفتح الحسابات باسم الشركة
وكافة صور التعامل الخري مع البنوك ولهم وحدهم ايضا مجتمعين او منفردين تعيين وعزل مستخدمي الشركة
وموظفيها وتحديد مرتبتهم واجورهم ولهم وحدهم حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وبيع السيارات الخاصة بالشركة وابرام العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل ولهم وحدهم حق توكيل الغير في كل او بعض هذه الختصاصات وضمن اغراض الشركة اما
بخصوص بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن باسم
الشركة فتكون بتوقيع العضوين (كامل زكي عبدالحميد عماره والعضو حسن سعيد عبد الحميد عماره) مجتمعين .
 - 1478كامل زكى عبدالحميد عماره نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90150وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-27برقم ايداع  2805تم التأشير فى تاريخ  2016-01-27بــ :
 - 1479محمد عبد المجيد زكى عماره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90150وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-27برقم ايداع  2805تم التأشير فى تاريخ  2016-01-27بــ :
 - 1480محمد محمود زكى عبد الحميد عمارة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90150وتم ايداعه
بتاريخ  2016-01-27برقم ايداع  2805تم التأشير فى تاريخ  2016-01-27بــ :
 - 1481حسن سعيد عبدالحميد عماره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90150وتم ايداعه بتاريخ
 2016-01-27برقم ايداع  2805تم التأشير فى تاريخ  2016-01-27بــ :
 - 1482كريم غبور سامى حنا غبور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  37779وتم ايداعه بتاريخ
 2009-03-23برقم ايداع  5838تم التأشير فى تاريخ  2016-02-10بــ  :تجديد تعيين رئيس واعضاء
مجلس ادارة الشركة لمدة اخرى بنفس الختصاصات والتفويضات السابقة
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 - 1483محمد عوض ماسخ حسين مدير المقيد برقم قيد  90748وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-16
برقم ايداع  5170تم التأشير فى تاريخ  2016-02-16بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محدده .
يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .
وللمديران مجتمعين أو منفردين حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم ولهما كذلك حق قبض ودفع المبالغ وللمديران مجتمعين أو منفردين حق
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و أيداع والتوقيع علي الشيكات وصرفها وفتح وغلق الحسابات و
أصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة
وضمن أغراضها وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام العقود والتوقيع علي عقود
الشراء و البيع لكافة المنقولت والعقارات والسيارات ملك الشركة للنفس او الغير أمام الشهر العقاري والتوثيق و
وحدات التراخيص والمرور و التأمينات الجتماعية و كافة الجهات الحكومية ولهما حق توكيل الغير في كل أو
بعض ما ذكر .
 - 1484سماح فرحات محمد على مدير المقيد برقم قيد  90748وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-16
برقم ايداع  5170تم التأشير فى تاريخ  2016-02-16بــ  :استقالة
 - 1485محمد برهام محمد عبد الدايم مدير المقيد برقم قيد  90748وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-16
برقم ايداع  5170تم التأشير فى تاريخ  2016-02-16بــ  :استقالة
 - 1486احمد عوض ماسخ حسين مدير المقيد برقم قيد  90748وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-16
برقم ايداع  5170تم التأشير فى تاريخ  2016-02-16بــ :
 - 1487نرمين فخرى تاوضروس داود عضو منتدب المقيد برقم قيد  90815وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-18برقم ايداع  5403تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ  :ممثلعن شركة زد ام للتوكيلت
التجارية  ZMش.م.م
 - 1488كريم احمد صفوت محمد بيومى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90815وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-18برقم ايداع  5403تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ  :ممثل عن شركة زد ام للتوكيلت
التجارية  Z Mش.م.م  -تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التي  :للسيد  /كريم احمد
صفوت محمد بيومي  -رئيس مجلس الدارة والسيدة  /نرمين فخري تاوضروس داود  -العضو المنتدب الحق في
التوقيع مجتمعين علي كافة العقود والمشارطات والتفاقيات بإسم الشركة وضمن أغراضها وفي التعامل مع جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والشخاص بكافة اشكالهم في داخل مصر وخارجها والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص على كل مايخص التعاقدات المرتبطة بنشاط الشركة بالنقد او بالجل  ,و لهم الحق في
التوقيع عن الشركة على عقود الشراء البتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري وانهاء كافة اجراءات الشراء أمام
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  ,ولهم الحق في تسجيل العلمات التجارية بإسم الشركة ولهم الحق في التعامل
مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئه العامة للتأمينات
الجتماعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات
التجارية وبراءات الختراع والغرف التجاريه والسجل التجارى وجميع الموانى والمطارات والجمارك وفى استلم
وتسليم المستندات الرسميه وغير الرسمية من وإلي الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  ,ولهم الحق فى التوقيع على
عقود الضمانات والرهن نيابة عن الشركة  ,ولهم الحق في تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد
مرتباتهم وفي فتح وغلق الحسابات مع شركات السمسرة في الوراق المالية وشركات الحفظ المركزي وفي شراء
وبيع السهم والسندات ولهم حق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها  ,ولهم الحق في التوقيع مجتمعين علي
التحويلت البنكية والتوقيع علي الشيكات بدون حد أقصي والتوقيع على كافة المعاملت البنكية ولهم حق
القتراض والتسهيلت البنكية والئتمانية ولهم أن يوكلوا أو يفوضوا الغير في كل أو بعض ما ذكر  ,ولهم الحق
في فتح الحسابات لدي البنوك والمصارف لي منهم منفردين .ويكون التوقيع لي من السيد  /كريم احمد صفوت
محمد بيومي  -رئيس مجلس الدارة أوالسيدة  /نرمين فخري تاوضروس داود  -العضو المنتدب مجتمعا مع السيد
 /مصطفي حسين محمد محمود محمد  -عضو مجلس الدارة في السحب والتحويلت لدي البنوك والمصارف في
حدود مبلغ  500000جنيه ( خمسمائة ألف جنيه مصري ).
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 - 1489اشرف محمد عبد ا احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90815وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-18برقم ايداع  5403تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ  :استقالة
 - 1490عبد الرحمن مصطفى هاشم متولى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90815وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-18برقم ايداع  5403تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ  :استقالة
 - 1491احمد مصطفى هاشم متولى عبدالباقى عضو منتدب المقيد برقم قيد  90815وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-18برقم ايداع  5403تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ  :استقالة
 - 1492مصطفى حسين محمد محمود محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90815وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-18برقم ايداع  5403تم التأشير فى تاريخ  2016-02-18بــ :
 - 1493عمرو محمد كامل حسين مصفى المقيد برقم قيد  90921وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-22
برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ  :الموافقة بالجماع على تعيين الستاذ /عمرو
محمد كامل حسين ,والستاذ /محمد رمضان محمد امين عصاميص والستاذ /هشام علي راشد عطية( ,منفردين
التصرف ببيع اصول الشركة؛  -بيع مال الشركة
أو مجتمعين) كمصفين للشركة وتحديد مهام المصفي كما يلي- :
تمثيل الشركه
تمثيل الشركة امام القضاء او الغير- .
منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأي طريقة اخري؛ -
امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه .ولهم في ذلك الشأن اوسع السلطات لتخاذ الجراءات القانونية
اللزمة لتصفية الشركة ومحو الشركة من السجل التجاري ولهم حق التعامل مع البنوك من سحب وايداع والتوقيع
علي غلق الحسابات البنكية وكذلك التوقيع علي جميع العقود والشيكات والتوقيع علي عقود بيع الصول الثابتة (من
اراضي ومباني والت ومعدات وسيارات) والمنقولة ,ولهم حق تحصيل الديون الخارجية للشركة وسداد مل عليها
من ديون للفراد أو كافة الجهات الحكومية ,ولهم الحق في تمثيل الشركة امام هيئة الستثمار والمناطق الحرة
والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية وجميع الهيئات
الحكومية والغير حكومية لنهاء اجراءات التصفية ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما
سبق.
 - 1494احمد حسين ذكري حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90921وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-22برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ :
 - 1495مهاب سعيد عبد الخالق محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90921وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-22برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ :
 - 1496شريف محمد على حفنى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  90921وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-22برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ  :الموافقة بالجماع على
تجديد عضوية السادة اعضاء مجلس الدارة لمدة جديدة
 - 1497لوسى كاثرين سيليا ماركس  Lucy Katherine Marxرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 90921وتم ايداعه بتاريخ  2016-02-22برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ :
استقالة
 - 1498محمد رمضان محمد امين عصاميص مصفى المقيد برقم قيد  90921وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-22برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ :
 - 1499هشام على راشد عطيه بدر مصفى المقيد برقم قيد  90921وتم ايداعه بتاريخ 2016-02-22
برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ :
 - 1500انس اسعد ادهم طيفور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90938وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-22برقم ايداع  5823تم التأشير فى تاريخ  2016-02-22بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة
 - 1501عادل محمد تاج الدين الداعور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91001وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-23برقم ايداع  6098تم التأشير فى تاريخ  2016-02-23بــ :
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 - 1503محمد السيد عتريس محمد ابو دلل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 91001
وتم ايداعه بتاريخ  2016-02-23برقم ايداع  6098تم التأشير فى تاريخ  2016-02-23بــ  :تجديد
عضوية مجلس الدارة  -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 .وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد الستاذ /
محمد السيد عتريس محمد ابو دلل منفردا حق التوقيع على معاملت الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وقطاع العمال الخاص
بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وله الحق فى ابرام كافة العقود والمشاركات
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وكذلك ابرام عقود الشراء كما له منفردا حق
التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله
حق القتراض والرهن وكافــة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك البيع والتنازل والتصالح والبدل عن
ممتلكات الشركة من أصول ثابتة والسيارات والوراق المالية وحصص المشاركة والتوقيع امام الشهر العقارى
على كافة العقود وكذلك الدخول فى الشركات كمساهمين او مؤسسين او شركاء وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 1504احمد محمد احمد عمر احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91083وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  6315تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :يملك حق التوقيع علي معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة
الحق في أن يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
.ولرئيس مجلس الدارة منفردا ولي اثنين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديدمرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود بما فيها عقود الكفالة التضامنية والتوقيع
عليها وله حق في ابرام عقود تأسيس الشركات التوقيع عليها والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 1505عباس احمد على محمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  91083وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  6315تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ :
 - 1506محمود احمد محمد احمد عمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91083وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  6315تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ :
 - 1507شيماء على محمد عبدالغنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91083وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-25برقم ايداع  6315تم التأشير فى تاريخ  2016-02-25بــ  :من ذوى الخبرة
 - 1508محمد عادل محمد احمد خليفه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91157وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-28برقم ايداع  6609تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ :
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 - 1509خالد عادل محمد احمد خليفة رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91157وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-28برقم ايداع  6609تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ  :انتخاب وتشكيل مجلس الدارة
وتحديد اختصاصاتة ليصبح كالتالى  -السيد /خالد عادل محمد احمد خليفه  -رئيس مجلس الدارة ( منفردا ) فى
التوقيع أمام البنوك على سحب وإيداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على
المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية و التجارية واصدار خطابات وشهادات
الضمان و ابرام كافة عقود البيع والشراء والصفقات والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياته  .ويكون
للسيد /خالد عادل محمد احمد خليفه  -رئيس مجلس الدارة والسيدة  /يسرا محمود عبد القادر الخفيف  -عضو
مجلس الدارة ( مجتمعين أو منفردين ) ,حق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديل عقود
الشركات بكافة أنواعها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل
التجارى و الشهر العقارى ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية و الغرفة التجارية واتحاد الصناعات والهيئة
العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياتهما .
 - 1510يسرا محمود عبد القادر الخفيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91157وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-28برقم ايداع  6609تم التأشير فى تاريخ  2016-02-28بــ :
 - 1522اشرف السيد محمد السيد شيحة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  92761وتم
ايداعه بتاريخ  2016-04-18برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ  :الموافقة على
اعادة تشكيل مجلس الدارة  -وتكون اختصاصات مجلس الدارة كالتى  -يملك حق التوقيع على معاملت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة ان يعين
عدة مديرين او وكلء مفوضيين وان يخولهم ايضا جق التوقيع عن الشركة منفردين اومجتمعين ولرئيس مجلس
الدارة ولنائبين رئيس مجلس الدارة مجتمعين اومنفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها 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 والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى الشركة ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 1523شهد حسين ممدوح حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  92761وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-18برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ  :استقالة
 - 1524طارق سعد عبد ا شادي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  92761وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-18برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ  :من ذوي الخبرة
 - 1525ابتسام السيد محمد السيد احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  92761وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-18برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ :
 - 1526ايمن السيد محمد السيد شيحة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  92761وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-18برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ :
 - 1527صبرى سعد عبدا شادى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  92761وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-18برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ  :من ذوى الخبرة
 - 1528ماريان حسب ا فخرى مدير فرع المقيد برقم قيد  92761وتم ايداعه بتاريخ 2016-04-18
برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ :
 - 1529نورجان معتز منير الرادف مدير فرع المقيد برقم قيد  92761وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-18برقم ايداع  12894تم التأشير فى تاريخ  2016-04-18بــ  :الشركة الكائن فى وحدة رقم
 C 068 – 069بالطابق الرضى بمول مصر – الكائن بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة  6اكتوبر طريق
الواحات مقابل مدينة النتاج العلمى
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 - 1530ابراهيم محمد حسين دعبس مدير المقيد برقم قيد  93188وتم ايداعه بتاريخ 2016-05-04
برقم ايداع  14266تم التأشير فى تاريخ  2016-05-04بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتهما مع الغير
ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفط به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرون مجتمعين او منفردين الحق في
التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع والتوقيع
علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع لصول
الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض
والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم
وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر.
 - 1531محمد اسماعيل صابر اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  93188وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-04برقم ايداع  14266تم التأشير فى تاريخ  2016-05-04بــ :
 - 1532ناصر محمد سيف الدين الشوربجى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93396وتم ايداعه
بتاريخ  2016-05-10برقم ايداع  15000تم التأشير فى تاريخ  2016-05-10بــ  :الموافقة على تجديد
مدة مجلس الدارة للشركة وبنفس الصلحيات
 - 1533نجلء حسن رجب زين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93467وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-11برقم ايداع  15206تم التأشير فى تاريخ  2016-05-11بــ  :ممثل لشركة ايمكس
انترناشيونال
 - 1534خالد عبدالبديع عبدالسميع علي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  93467وتم
ايداعه بتاريخ  2016-05-11برقم ايداع  15206تم التأشير فى تاريخ  2016-05-11بــ  :ممثل لشركة
ايمكس انترناشيونال
 - 1535احمد محمد سيف الدين احمد جلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93467وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-11برقم ايداع  15206تم التأشير فى تاريخ  2016-05-11بــ  :استقالة
 - 1536ابراهيم محمد صلح الدين عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93467وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-11برقم ايداع  15206تم التأشير فى تاريخ  2016-05-11بــ  :ممثل لشركة ايمكس
انترناشيونال
 - 1537طارق عبد السلم عبد الفتاح نديم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93467وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-11برقم ايداع  15206تم التأشير فى تاريخ  2016-05-11بــ  :استقالة
 - 1538وسام على محمد محمود عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  93470وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-12برقم ايداع  15220تم التأشير فى تاريخ  2016-05-12بــ :
 - 1539اشرف سور نسيم عازر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93602وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-16برقم ايداع  15621تم التأشير فى تاريخ  2016-05-16بــ :
 - 1540صفوت منير مهاود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93602وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-16برقم ايداع  15621تم التأشير فى تاريخ  2016-05-16بــ :
 - 1541دينا نجاتى ابادير جرجس مقار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93602وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-16برقم ايداع  15621تم التأشير فى تاريخ  2016-05-16بــ  :استقاله
 - 1542سعيد مصطفي سعيد مصطفى
حنفي عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  93602وتم ايداعه بتاريخ  2016-05-16برقم
ايداع  15621تم التأشير فى تاريخ  2016-05-16بــ :
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 - 1543سيف احمد محمد نورالدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  93867وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-24برقم ايداع  16645تم التأشير فى تاريخ  2016-05-24بــ  :إعطاء اختصاصات  :لرئيس
مجلس الدارة السيد  /سيف احمد محمد نور الدين  -عرض السيد رئيس مجلس الدارة على العضاء إعطاء
اختصاصات لرئيس مجلس الدارة السيد  /سيف احمد محمد نور الدين وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر
قررت الجمعيه بالجماع القرار التالى  :اعطاء اختصاصات لرئيس مجلس الداره السيد /سيف احمد محمد نور
الدين الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء وله حق الداره والتوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها وله الحق في
تعيين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم ايضا حق التوقيع مجتمعين او منفردين والحق في التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالها باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله حق القتراض والرهن باسم الشركة
ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له
حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع واليجار والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة
السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولرئيسي مجلس الداره الحق في تمثيل الشركة امام القضاء وله الحق في التنازل والتصالح والتخالص في
القضايا وله الحق في الصلح والقرار والنكار والبراء باسم الشركة وله الحق في كفاله الغير باسم الشركة
وضمن اغراضها وله حق البيع للنفس والغير لصول الشركة والعقارات والتأجير التمويلي وله الحق في تأسيس
الشركات وتعديلها والتداخل والتخارج منها وفسخها ودمجها وحلها وتصفيه الشركات وتوثيق واشهار عقود
شركات الموال والشخاص والتوقيع علي كل ذلك امام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئه العامه للستثمار
والهيئه العامه لسوق المال ومصلحة الضرائب والهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات والجمارك واتحاد
الصناعات وكذلك كافه تسجيل الشركات وله الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وانظمتها وعقود تعديلها
والتداخل والتخارج منها وفسخها ودمجها وحلها وتصفيه الشركات وله الحق في ادخال ايه تعديلت علي العقود او
أي عقود اتفاقيه وتوثيقها واثبات تاريخها بمصلحة الشهر العقاري وتسليم واستلم كافه الوراق الخاصه بكل ما
سبق وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما سبق .
 - 1544مختار محمود علي هريدي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94141وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-01برقم ايداع  17720تم التأشير فى تاريخ  2016-06-01بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,
ولمجلس الدارة الحق فى أن يعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين  ,وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعيين  - .ولرئيس مجلس الدراة واعضاء مجلس الدارة السيد  /امير محمود هريدى  ,والسيد /
على مختار محمود  ,والسيد  /محمد مختار محمود مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق ابرام كافة
العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهم حق التوكيل او تفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر  .ولكل من السيد  /مختار محمود هريدى و السيد  /امير محمود على هريدى و السيد /
على مختار محمود على منفردين حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج
عن رأس المال على و التوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واستتصدار خطابات
وشهدات الضمان وحق القتراض و الرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة
و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  - .ويكون لرئيس
مجلس الدراة و لعضو المنتدب المهندس /مجدى السيد عبد الواحد ابراهيم ولعضو مجلس الدارة المهندس /
محمود حسن عبدالرازق حسن منفردين حق توقيع العقود الخاصة بالعمليات سواء مع المالك او مقاولي الباطن
ومتابعة العقود والمستخلصات الخاصة بالشركة مع الجهات الحكومية والخاصة وقطاع العمال.
 - 1545اسامه صالح احمد سليمان محمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  94141وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-01برقم ايداع  17720تم التأشير فى تاريخ  2016-06-01بــ  :استقالة
 - 1546مجدى السيد عبدالواحد ابراهيم عضو منتدب من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  94141وتم ايداعه
بتاريخ  2016-06-01برقم ايداع  17720تم التأشير فى تاريخ  2016-06-01بــ  :تعيين
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 - 1547محمود حسن عبد الرازق حسن الجميلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94141وتم ايداعه
بتاريخ  2016-06-01برقم ايداع  17720تم التأشير فى تاريخ  2016-06-01بــ  :ذو خبره
 - 1548محمد ناصر عبد القادر صائم الدهر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 94204
وتم ايداعه بتاريخ  2016-06-02برقم ايداع  17922تم التأشير فى تاريخ  2016-06-02بــ  :تعديل
صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالى  -يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء و يملك
حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين او مجتمعين  ,ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب (منفردا) او (لى اثنين مجتمعين) من
أعضاء مجلس الدارة الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من
سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت للنفس و للغير و كفالة الغير و التوقيع علي عقود التأجير
التمويلي و القرارات و المستندات المتعلقة بها أمام جميع شركات التأجير التمويلي و أمام كافة الجهات الحكومية
و غير الحكومية  ,وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية
ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .و لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب (منفردا) الحق في التوقيع علي
عقود تأسيس الشركات وتحرير العقود اللزمة لذلك  ,والتوقيع على كافة العقود المذكورة لتأسيس الشركات أمام
مكاتب توثيق الشهر العقاري ومصلحة السجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية
والهيئة العامة للرقابة المالية و وزارة الخارجية ووزارة العدل وأمام مصلحة الضرائب ولتمثيل الشركة والتوقيع
نيابة عنها أمام مكاتب تصديقات وزارة الخارجية وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعموما في اتخاذ
كافة ما يلزم لتأسيس الشركات وله الحق في توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .وللسيد  /جوزيف كمال
جرجس غالى – المدير التنفيذى – الحق فى تمثيل الشركة امام الهيئات والوزارات والدارات المختصة بما فى
ذلك الدارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارات التجارة
الخارجية و التموين و التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الموردين
والمصدرين والوكلء التجارين والسجل الصناعى والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والغرف التجارية
ومصلحة الضرائب كما له الحق فى التعامل نيابة عن الشركة امام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والجمارك
ومصلحة الشهر العقارى بكافة مأموريتها وامام ضرائب القيمة المضافة و المصرية للتصالت والهيئة العامة
للتأمينات الجتماعية وشركات الكهرباء وشركات المياه والصرف الصحى وامام الدفاع المدنى ومكاتب القوى
العاملة وتصاريح العمل وامام مصلحة السجل التجارى والعلمات التجارية وادارات المرور وامام الهيئة العامة
للتنمية الصناعية وتمثيل الشركة عموما امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات الدارية.
 - 1549جوزيف كمال جرجس غالى مدير المقيد برقم قيد  94204وتم ايداعه بتاريخ 2016-06-02
برقم ايداع  17922تم التأشير فى تاريخ  2016-06-02بــ  :تنفيذى
 - 1550ادهم نبيل محمد محفوظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73000وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-07برقم ايداع  8366تم التأشير فى تاريخ  2016-06-20بــ :
 - 1551سلوي مصطفي محمد توفيق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73000وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-07برقم ايداع  8366تم التأشير فى تاريخ  2016-06-20بــ :
 - 1552اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 73000
وتم ايداعه بتاريخ  2014-04-07برقم ايداع  8366تم التأشير فى تاريخ  2016-06-20بــ :
 - 1553ناصر الدين محمد ابراهيم عبدالرحيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73000وتم ايداعه
بتاريخ  2014-04-07برقم ايداع  8366تم التأشير فى تاريخ  2016-06-20بــ :
 - 1554هشام ناصر الدين محمد ابراهيم عبد الرحيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73000وتم
ايداعه بتاريخ  2014-04-07برقم ايداع  8366تم التأشير فى تاريخ  2016-06-20بــ  :استقالة
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 - 1555نبيل محمد محفوظ مامون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73000وتم ايداعه بتاريخ
 2014-04-07برقم ايداع  8366تم التأشير فى تاريخ  2016-06-20بــ  :على ان تظل صلحيات مجلس
الدارة كما هى دون تغيير
 - 1556خالد فؤاد محمدابراهيم المنديشى مدير المقيد برقم قيد  94652وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-21برقم ايداع  19669تم التأشير فى تاريخ  2016-06-21بــ  :استقالة
 - 3786احمد محمد احمد الكيلنى مدير و شريك المقيد برقم قيد  1955وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-01برقم ايداع  141تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خروج من الشركة
 - 3787شريف هشام الدين محمد احمد نسيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  1955وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-01برقم ايداع  141تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :خروج من الشركة
 - 3788خروج شريك موصى مذكور بالعقد شريك المقيد برقم قيد  1955وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-01برقم ايداع  141تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 3789دخول شريكة موصيه مذكورة بالعقد شريك المقيد برقم قيد  1955وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-01برقم ايداع  141تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 3790نجاتي عبدالخالق نجاتي هنادي مدير المقيد برقم قيد  1955وتم ايداعه بتاريخ 2001-04-01
برقم ايداع  141تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :مسئول بالشركة من غير الشركاء
 - 1559وهبه محمد عبد العال امنه مدير المقيد برقم قيد  94816وتم ايداعه بتاريخ 2016-06-27
برقم ايداع  20251تم التأشير فى تاريخ  2016-06-27بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمتلك حق الشركة وتعهداتها المدير العام السيد  /وهبه محمد عبد العال امنه وله منفردا الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم  .التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع
علي الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق
القتراض والرهن من البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  .يكون له حق التوقيع علي عقود الشراء
والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق التنازل عن
أصول الشركة للنفس أو للغير والبيع والشراء للنفس أو للغير  .يكون له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله إبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل  .يكون له حق البيع لصول الشركة للنفس أو للغير والتنازل عن أصول الشركة للنفس أو للغير
والتسجيل للنفس أو للغير  .يكون له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .ويمتلك السيد  /اسلم
عماد عبد المنعم حامد درويش الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم.
 - 1560اسلم عماد عبد المنعم حامد درويش مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  94816وتم ايداعه
بتاريخ  2016-06-27برقم ايداع  20251تم التأشير فى تاريخ  2016-06-27بــ :
 - 1561محمد محمد محمد عبد الغفار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  95164وتم
ايداعه بتاريخ  2016-07-13برقم ايداع  21576تم التأشير فى تاريخ  2016-07-13بــ  :تجديد مدة
المجلس مع بقاء الصلحيات كما هى
 - 1562محمد ابوبكر علي خلف مدير المقيد برقم قيد  95361وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-20
برقم ايداع  22396تم التأشير فى تاريخ  2016-07-20بــ  :ولهم منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة ولهم الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 1563اسلم ابوبكر على خلف مدير المقيد برقم قيد  95361وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-20
برقم ايداع  22396تم التأشير فى تاريخ  2016-07-20بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده
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 - 1564سحر محمد محمود عبد الهادى مدير المقيد برقم قيد  95420وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-24برقم ايداع  22606تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 1565رنا إيهاب سيد احمد محمدين مدير المقيد برقم قيد  95420وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-24
برقم ايداع  22606تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة
منفردين او مجتمعين
 - 1566محمد رضا السباعى على السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95422وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-24برقم ايداع  22609تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ  :حق الداره والتوقيع يكون
حق الدارة والتوقيع للسيد /محمد رضا السباعى على السيد والسيد /احمد محمود هلل حسن مجتمعين او
منفردين على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم أيضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة ولعضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الحق في التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكل
ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر اما البيع او القتراض او الرهن فيكون لهم الحق مجتمعين .
ولهم كذلك مجتمعين او منفردين تحرير شهادات الخبرة وتوثيقها والتصديق عليها بكافة مأموريات الشهر العقاري
والجهات المختصة .
 - 1577ميرنا عادل نجيب مجلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95628وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-31برقم ايداع  23359تم التأشير فى تاريخ  2016-07-31بــ  :استقاله
 - 1578جمال احمد محمد حسانين الشافعى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 95821
وتم ايداعه بتاريخ  2016-08-04برقم ايداع  24043تم التأشير فى تاريخ  2016-08-04بــ  - :تجيد
مدة مجلس الدارة مكا هو الى مدة مماثله اخرى على ان تبقى الصلحيات كما هى بالسجل التجارى .
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- 1567
مارك أنطوان غورتز مدير المقيد برقم قيد  95510وتم ايداعه بتاريخ  2016-07-26برقم ايداع
 22944تم التأشير فى تاريخ  2016-07-26بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده .يمثل المديرون
الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احنفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللشركه حق
كفالة الشركات الشقيقه والتابعه لها  .وللمديرين مجتمعين اومنفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها
امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .وللسيد /
شريف عادل احمد فوزى والسيد /مارك انطوان غورتز منفردين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن بحد
اقصى ( 5,000,000خمسة مليين جنية مصرى) وما يعادلها بالعملت الخرى  .وللسيد /شريف عادل احمد
فوزى والسيد /مارك انطوان غورتز مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن فيما هو اعلى من
( 5,000,000خمسة مليين جنيه مصرى) وما يعادلها بالعملت الخرى حتى ( 15,000,000خمسة عشر
مليون جنيه مصرى) وما يعادلها بالعملت الخرى .وللسيد /شريف عادل احمد فوزى والسيد /مارك انطوان
غورتز والسيد/ايريك جون ايف بودان مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن بالمبالغ التى تتعدى
( 15,000,000خمسة عشر مليون جنيه مصرى) و ما يعادلها بالعملت الخرى وللمديرين منفردين بعد موافقة
الجمعيه العامة للشركة  :الستحواذ وبيع ونقل ملكية اى من عقارات الشركة تزيد قيمتها عن خمسه عشر مليون
يورو او ما يعادله هذا المبلغ باى عمله اخرى منح اى رهن على كامل او جزء من الشركة او مسئوليتها او
اصولها او اى من حصصها فى راس مالها المصدر من حين لخر او ادخال الشركة طرف فى اى ضمان على
ما ذكر اعله بيع او نقل ملكية اى من العلمة التجارية او براءة او تصميم او نماذج خاصة بالشركة
 - 1568ايريك جون ايف بودان مدير المقيد برقم قيد  95510وتم ايداعه بتاريخ  2016-07-26برقم
ايداع  22944تم التأشير فى تاريخ  2016-07-26بــ :
 - 1569شريف عادل احمد فوزى مدير المقيد برقم قيد  95510وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-26
برقم ايداع  22944تم التأشير فى تاريخ  2016-07-26بــ :
 - 1570أحمد عبداللطيف موسى يوسف الشواربي مدير المقيد برقم قيد  59326وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-04برقم ايداع  14081تم التأشير فى تاريخ  2016-07-27بــ  :يمثل المديرين الشركة في
علقتها مع الغير ولكل منهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها إل ما ينص عليه
صراحة ولكل من السيد /أحمد عبداللطيف موسى يوسف الشواربي مدير الشركة والسيد  /محمد عبدا شبل محمد
الشامي مدير الشركة منفردين حق التوقيع على كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وبالخص
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 ولكل منهما منفردين الحق في شراء جميع المواد والمعدات والبضائع
والمنقولت وكذلك لكل منهما منفردين حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما أيضا
منفردين حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات  -ولكل من السيد  /أحمد عبداللطيف موسى يوسف الشواربي
والسيد  /محمد عبدا شبل محمد الشامي منفردين حق التوقيع أمام البنوك وابرام عقود القروض والتوقيع على
الشيكات والتحويلت وسحب حتى مبلغ  200000دولر أمريكي .وبالنسبة للمعاملت المالية البنكية التي تزيد عن
 200000دولر أمريكي فيلزم توقيع كل من السيد /أحمد عبداللطيف موسى يوسف الشواربي أو السيد  /محمد
عبدا شبل محمد الشامي مع السيد /فلديمير روبيرتي ريزيندي من غير المديرين مجتمعين ولكل من السيد /
أحمد عبداللطيف موسى يوسف الشواربي والسيد  /محمد عبدا شبل محمد الشامي منفردين حق توكيل أو تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 1571يوسف كمال يعقوب اسحق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95628وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-31برقم ايداع  23359تم التأشير فى تاريخ  2016-07-31بــ :
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 - 1572مايكل ماجد فخرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95628وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-31برقم ايداع  23359تم التأشير فى تاريخ  2016-07-31بــ :
 - 1573مينا عادل نجيب مجلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95628وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-31برقم ايداع  23359تم التأشير فى تاريخ  2016-07-31بــ  :استقاله
 - 1574امانى موسى متى عبد الملك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95628وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-31برقم ايداع  23359تم التأشير فى تاريخ  2016-07-31بــ  :استقاله
 - 1575عادل نجيب مجلى تاوضروس عضو منتدب المقيد برقم قيد  95628وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-31برقم ايداع  23359تم التأشير فى تاريخ  2016-07-31بــ  :استقاله
 - 1576ايناس يوسف كمال يعقوب اسحق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95628وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-31برقم ايداع  23359تم التأشير فى تاريخ  2016-07-31بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
 - 1579سامر اسماعيل محمود البيك رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  95829وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-04برقم ايداع  24061تم التأشير فى تاريخ  2016-08-04بــ  :يكون للسيد رئيس مجلس
الدارة الستاذ  /سامر اسماعيل محمود البيك منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل
مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار
خطابات و شهادات الضمان و الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل
ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع
لصالح النفس او البنوك او الغير لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم
الشركة و لصالحها و التعامل مع ادارات المرور و مصلحة الجمارك 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 ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل كما له الحق فى توكيل النفس او الغير فى كل او بعض ما ذكر و ذلك امام مصلحة الشهر العقارى و
التوثيق و امام البنوك و امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و لرئيس مجلس الدارة الحق فى التوقيع نيابة
عنها على عقود الكفالة و القرار بالتصالح و التنازل عن القضايا المرفوعه من او ضد الشركه
 - 1580رأفت نظمي عبد العاطي الشرقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96280وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ  :استقالة
 - 1581اسلم عبدالفاضل موسى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96280وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ  :استقالة
 - 1582وائل على محمد ابو الفتوح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96280وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة -
من حق رئيس مجلس الدارة او اى عضو من اعضاء مجلس الداره منفردين او مجتمعين تمثيل الشركه امام
جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه وجميع الهيئات وشركات قطاع العمال العام والقطاع الخاص والتوقيع
على عقود الشراء والتعامل مع البنوك من فتح حسابات واليداع  .ولرئيس مجلس الداره مجتمعأ مع اي عضو
مجلس ادارة حق التعامل مع البنوك من سحب وتوقيع على الشيكات وكل ذلك بموافقه اغلبية اعضاء مجلس
الداره  .فيما عدا بيع اصول الشركه او رهنها او الستدانه بضمانها او القتراض من البنوك فيلزم لذلك موافقة
الجمعية العامة .و فى كل الحوال يجب ان تكون جميع العمال التى تصدر منهم باسم الشركه و على عنوانها و
ضمن اغراضها.
 - 1583رجب ابراهيم سيد فايد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96280وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ :
 - 1584اسلم ابراهيم محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96280وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ :
 - 1585محمد عبد الستار ياسين محمد زايد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96280وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ  :استقالة
 - 1586اينال زكريا احمد نايل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96280وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ :
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 - 1587رامى عبد الجليل عبد العظيم عطيه عبد العال داود نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 96280وتم ايداعه بتاريخ  2016-08-18برقم ايداع  25886تم التأشير فى تاريخ  2016-08-18بــ :
 - 1588محمد نجاح محمد سلمه مدير المقيد برقم قيد  96454وتم ايداعه بتاريخ 2016-08-23
برقم ايداع  26275تم التأشير فى تاريخ  2016-08-23بــ :
 - 1589ساره ابراهيم على الخطيب مدير المقيد برقم قيد  96454وتم ايداعه بتاريخ 2016-08-23
برقم ايداع  26275تم التأشير فى تاريخ  2016-08-23بــ  :ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محدودة -
يمثل المديران الشركة في علقتهم مع الغير وللسيد  /محمد نجاح محمد سلمة منفردا في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديرالسيد  /محمد نجاح محمد سلمة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
أغراضها وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم
الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ماذكر  .والسيدة /سارة ابراهيم علي الخطيب مديرة
علقات عامة
 - 1603مى حسين احمد حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97322وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-26برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2016-09-26بــ  :استقالة
 - 1604شعبان عبدالوهاب صديق محمد الحاوى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97348وتم
ايداعه بتاريخ  2016-09-27برقم ايداع  29538تم التأشير فى تاريخ  2016-09-27بــ :
 - 1605مصطفى احمد على احمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  97348وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-27برقم ايداع  29538تم التأشير فى تاريخ  2016-09-27بــ :
 - 1590خالد اسماعيل مطر مدير و شريك المقيد برقم قيد  96545وتم ايداعه بتاريخ 2016-08-25
برقم ايداع  26642تم التأشير فى تاريخ  2016-08-25بــ  :يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه أمام
الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين وهم  :محمد نادر اسماعيل مطر و محمد محمد زكريا فتينه و خالد اسماعيل
مطر و محمود حسين خفاجي ولهم منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 1591محمد نادر اسماعيل مطر مدير و شريك المقيد برقم قيد  96545وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-25برقم ايداع  26642تم التأشير فى تاريخ  2016-08-25بــ :
 - 1592محمود حسين خفاجي مدير و شريك المقيد برقم قيد  96545وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-25برقم ايداع  26642تم التأشير فى تاريخ  2016-08-25بــ :
 - 1593محمد محمد زكريا فتينه مدير و شريك المقيد برقم قيد  96545وتم ايداعه بتاريخ
 2016-08-25برقم ايداع  26642تم التأشير فى تاريخ  2016-08-25بــ :
 - 1594بيريهان محمد حازم محمد أبو العينين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96900وتم ايداعه
بتاريخ  2016-09-05برقم ايداع  72918تم التأشير فى تاريخ  2016-09-05بــ :
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 - 1595محمد مجدى عبد العظيم المرسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96900وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-05برقم ايداع  72918تم التأشير فى تاريخ  2016-09-05بــ  :ممثل شركة مونديليز إيجيبت
فودز ش.م.م
 - 1596محمد احمد يوسف الليثى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96900وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-05برقم ايداع  72918تم التأشير فى تاريخ  2016-09-05بــ  :ممثل شركة مونديليز إيجيبت
فودز  .ش.م.م
 - 1597باسم محمد رحمى عبد الغنى عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96900وتم ايداعه
بتاريخ  2016-09-05برقم ايداع  72918تم التأشير فى تاريخ  2016-09-05بــ  :ممثل شركة مونديليز
إيجيبت فودز  .ش.م.م  -وتغيير هيكل المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليصبح على النحو التالى  :المجموعة ( أ )
تتكون من -1 :باسم محمد رحمى عبدالغنى عبدالرحيم -2 ,بيريهان محمد حازم محمد أبو العينين -3 ,محمد أحمد
يوسف الليثى - -4 ,تامر محمد صلح عبد الحفيظ الكاتب -5 .أدهم السيد سعد محمد عبد القادر  -6عبد العزيز
محمد أحمد غريب  -7محمد مجدى عبدالعظيم المرسى  -8,محمد حسين فهمى الزهري المجموعة ( ب ) تتكون
من  -1 :رأفت وديع سور ميخائيل -2 ,منة ا سامح سعد السويفي  .للسيد /رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام الغير وأمام الشهر العقاري ولسيادته حق
توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  .يكون التوقيع على جميع عقود البيع والرهن والشراء بما فى ذلك العقارات
والمنقولت فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العمومية فيكون
التوقيع لى عضوين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين أو أى شخصين مفوضين من المجموعة ( أ ) مجتمعين .
التوقيع أمام البنوك  :تفويض السيد /باسم محمد رحمى عبد الغنى عبدالرحيم (رئيس مجلس الدارة ممثل شركة
مونديليز إيجيبت فودز) والسيد /عبد العزيز محمد أحمد غريب للتوقيع مجتمعين على معاملت فتح الحسابات
والقتراض وعلى المستندات اللزمة لذلك ,وقفل الحسابات المصرفية  .تخضع المعاملت المصرفية التى تترواح
قيمتها بين واحد جنيه مصرى لغير و وثلثة مليين جنيه مصرى جنيه مصرى لغير باستثناء فتح وإقفال
الحسابات المصرفية لتوقيع إثنين مجتمعين من المجموعة (ب).تخضع المعاملت المصرفية التى تترواح قيمتها
بين ثلثة مليين جنيه مصرى لغير وخمسة عشر مليون جنيه مصرى لغير باستثناء فتح وإقفال الحسابات
المصرفية لتوقيع أى شخص مفوض من المجموعة ( أ ) مجتمعا مع أى شخص مفوض من المجموعة ( ب ).
تخضع المعاملت المصرفية اية كانت قيمتها باستثناء معاملت فتح وإقفال الحسابات لتوقيع أى شخصين مجتمعين
من المجموعة ( أ ) .على أنه فى جميع الحوال ليجوز لشخصين مفوضين من ذات الفئة من الفئات التالية التوقيع
مجتمعين أمام البنوك  :الفئة الولى ( :عبد العزيز محمد أحمد غريب – بيريهان محمد حازم محمد أبو العينين –
رأفت وديع سور ميخائيل)  .الفئة الثانية( :باسم محمد رحمى عبدالغنى عبدالرحيم– منة ا سامح سعد السويفى)
.الفئة الثالثة( :ادهم السيد سعد محمد عبد القادر -محمد مجدى عبدالعظيم المرسى).
 - 1598رافت وديع سور ميخائيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96900وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-05برقم ايداع  72918تم التأشير فى تاريخ  2016-09-05بــ :
 - 1599شرين حامد جودت محمد البغدادى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  96900وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-05برقم ايداع  72918تم التأشير فى تاريخ  2016-09-05بــ  - :ممثل شركة مونديليز إيجيبت
فودز  .ش.م.م  -استقالة
 - 1600جوزيف عدلي شكري حنا مدير فرع المقيد برقم قيد  64821وتم ايداعه بتاريخ
 2013-03-13برقم ايداع  5713تم التأشير فى تاريخ  2016-09-20بــ  :للفرعين
 - 1601رندا حسام الدين صالح محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43340وتم ايداعه بتاريخ
 2002-02-13برقم ايداع  752تم التأشير فى تاريخ  2016-09-26بــ  :استقالة
 - 1602احمد محمد السعيد عبدالجليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97322وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-26برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2016-09-26بــ :
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 - 1606احمد محمد امبابى متولى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97348وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-27برقم ايداع  29538تم التأشير فى تاريخ  2016-09-27بــ  - :تجديد مدة مجلس الدارة 3
سنوات اخرى بنفس التشكيل السابق  .وتحديد الختصاصاته كمايلي  /احمد محمد امبابى متولي رئيس مجلس
الدارة وله الحق منفردا التوقيع عن الشركة وتمثيل الشركة والتعامل باسمها امام كافة الجهات الحكومية والغير
الحكومية والوزارات وله الحق منفردا طلب التصاريح والتراخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة وابرام العقود
والصفقات التجارية والتفاقات الداخلة ضمن غرض الشركة  .وله الحق منفردا القرار بالتصالح والتنازل عن
الحقوق التي تخص الشركة أيا كان نوعها امام القضاة والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية
وله الحق متفردا استئجار وتأجير و رهن كافة الوحدات السكنية والدارية والتجارية والعقارات أي كان نوعها
والراضي لصالح الشركة وله منفردا الحق في تعيين وعزل مديرين او وكلء للشركة والعاملين وتحديد اجورهم
ومكافاتهم وتحديد الرواتب والجزاءات للعاملين بالشركة وان يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
وله منفردا الحق التعامل مع البنوك وفتح العتمادات وصرف وقبض الشيكات وكافة التعاملت البنكية بدون حد
اقصى وله حق منفردا قبض ودفع وتحويل كافة المبالغ التي تتعلق بنشاط الشركة وله منفردا الحق الفراج عن
راس المال الشركة وكذلك له منفردا الحق الرهن وبيع وشراء أصول الشركة والقتراض من البنوك او الغير
والحصول على تسهيلت ائتمانية بدون حد اقصى كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله منفردا الحق في ان يوكل
او يفوض الغير في بعض او كل صلحياته .
 - 1607طلحه مجاهد الفياض رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  39531وتم ايداعه بتاريخ
 2009-06-17برقم ايداع  12580تم التأشير فى تاريخ  2016-09-29بــ  :الموافقه على تفويض الستاذ /
احمد محمد ابو الفتح محمد مدير الستيراد منفراد في التوقيع أمام جميع البنوك و المصاريف في فتح وغلق
حسابات البنكيه وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها مع بقاء كافة الصلحيات المنوحة لة سابقا
 - 1608مهيب مجاهد محمود احمد حجازى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98174وتم ايداعه
بتاريخ  2016-10-25برقم ايداع  32760تم التأشير فى تاريخ  2016-10-25بــ :
 - 1609محمد بدر عبد الفتاح جمعة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98174وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-25برقم ايداع  32760تم التأشير فى تاريخ  2016-10-25بــ :
 - 1610محمد فؤاد عبد المعطي السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98174وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-25برقم ايداع  32760تم التأشير فى تاريخ  2016-10-25بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة,
ولمجلس الدارة وأعضاءه الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين أو مجتمعين .ولرئيس مجلس الدارة السيد /محمد فؤاد عبد المعطى والسيد /مهيب مجاهد محمود
نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/محمد بدر عبد الفتاح جمعة عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين التعامل
مع البنوك بالسحب واليداع واصدار خطابات الضمان والرهن والقتراض من البنوك بدون حدود قصوى ولمدة
غير محددة وفتح وغلق الحسابات بالبنوك والمصارف والحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة عقود
الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين
او عزل وكلء الشركة وتحديد اتعابهم ومرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة انواع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بالشركة بالنقد
او بالجل وايضا الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات التالية :الهيئة العامة للستثمار ومصلحة
الشهر العقاري والتوثيق ومأموريتها وقطاع شركات الموال ومصلحة السجل التجاري ومكاتبها ومصلحة
الضرائب ومأموريتها ومصلحة الجمارك وادارتها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة
للتأمينات الجتماعية ومكاتبها ووزارة القوى العاملة ومكاتبها وادارتها والهيئة العامة لسوق المال والغرف
التجارية ومكاتبها وادارتها ووزارة الكهرباء والطاقة ومكاتبها وادارتها والشركة المصرية للتصالت ومكاتبها
والدارة العامة للمرور والتراخيص وكافة المصالح والهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع على عقود الشراء البتدائية والنهائية للشقق والعقارات والسيارات
امام الشهر العقاري ومأموريتها ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 1611عمرو صلح الدين محمد عبدالحفيظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98337وتم ايداعه
بتاريخ  2016-10-30برقم ايداع  33362تم التأشير فى تاريخ  2016-10-30بــ  ( :استقالة ) .
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 - 1612سامح امين سليم عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98337وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-30برقم ايداع  33362تم التأشير فى تاريخ  2016-10-30بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
ليصبح
 - 1613عماد طيب عبد المجيد محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  98522وتم
ايداعه بتاريخ  2016-11-03برقم ايداع  34083تم التأشير فى تاريخ  2016-11-03بــ  - :الموافقه
على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة اخرى
 - 1626احمد محمد محمد حسان مدير المقيد برقم قيد  99086وتم ايداعه بتاريخ  2016-11-17برقم
ايداع  36073تم التأشير فى تاريخ  2016-11-17بــ  :يتولي أداره الشركة مدير او مديرون تعينهم الجمعية
العامة من بين الشركاء أو من غيرهم و استثناء من طريقة التعين سالفة الذكر عين الشركاء السيد احمد محمد
محمد حسان – الجنسية :مصر –المقيم فى  12:شارع محمد عجينه – شارع المنشية – الطوابق – الهرم –
الجيزة  .و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محدد ة ويقر المدير بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية ضده بعقوبة
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أوعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد (, )163( , )162( , )89
( )164من القانون رقم  159لسنة  , 1981وذلك خلل الخمس سنوات السابقة على تعيينه (ما لم يكن قد رد أليه
اعتباره ) ,وبأنه ليعمل بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع العمال العام  -يمثل المدير الشركة فى علقتها مع
الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بأسمها و اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن
غرض الشركة و للمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و
غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص كافة اشكالهم 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
ضمان و حق الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و
ضمن اغراضها و كذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و
ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل
مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و
تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه 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
 - 1627احمد محمود هلل حسن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99190وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-22برقم ايداع  36495تم التأشير فى تاريخ  2016-11-22بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او
مجتمعين  .وللسيد /احمد محمود هلل حسن رئيس مجلس الدارة والسيد /سامح احمد عبدالنعبم حسن العضو
المنتدب والسيد /محمد رضا السباعى على السيد عضو مجلس ادارة مجتمعين او منفردين حق الدارة والتوقيع عن
الشركة ولهم حق التعامل والتوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه
العقود والمشارطات والصفقات والراضى والعقارات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ولهم مجتمعين او منفردين حق تحرير شهادات الخبرة وتوثيقها والتصديق
عليها بكافة مأموريات الشهر العقاري والجهات المختصة .
 - 1628كريم سمير رطل مدير المقيد برقم قيد  99301وتم ايداعه بتاريخ  2016-11-24برقم ايداع
 36866تم التأشير فى تاريخ  2016-11-24بــ  :استقالة
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 - 1639داليا احمد العنانى على عز رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  99544وتم ايداعه
بتاريخ  2016-11-30برقم ايداع  37715تم التأشير فى تاريخ  2016-11-30بــ  :حق التوقيع عن
الشركه امام البنوك و المصارف و المؤسسات الماليه و فتح و غلق الحسابات لديها و التسهيلت الئتمائيه و
التوقيع علي الشيكات و التحويلت المصرفيه و خطابات الضمان و حق الرهن و القتراض من البنوك و كافه
العمليات المصرفيه فيكون علي النحو التالي ( توقيعين مجتمعين ) أ/ب توقيع اول يكون للستاذه  /داليا احمد
العناني رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب او الدكتور المهندس  /محمد احمد الديب  -عضو مجلس الداره -
توقيع ثان للستاذ /احمد حلمي كمال اسماعيل صادق  -عضو مجلس الدارة او السيد /احمد ماهر سيد المدير
المالي للشركه رقم قومي  28206270100531 :او للسيد /محمد احمد طه رئيس القطاع المالي للشركه رقم
قومي 28708040103218 :
 - 1640راجى محمود محمود حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  99607وتم
ايداعه بتاريخ  2016-12-01برقم ايداع  38930تم التأشير فى تاريخ  2016-12-01بــ  :تجديد مده
مجلس الدارة لدوره قادمه بنفس التشكيل ونفس الصلحيات
 - 1641مصطفى جمال عيد مظهر مدير فرع المقيد برقم قيد  99972وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-14برقم ايداع  40190تم التأشير فى تاريخ  2016-12-14بــ  :للفروع
 - 1642الفريد الفونس انور جاد مدير فرع المقيد برقم قيد  100095وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-19برقم ايداع  40751تم التأشير فى تاريخ  2016-12-19بــ :
 - 1643كريم مصطفى محمود فودة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14332وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-24برقم ايداع  6077تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ :
 - 1644انور عادل انور عبدالونيس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14332وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-24برقم ايداع  6077تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ :
 - 1629ضحى محمد حسام الدين فاروق مدير المقيد برقم قيد  99301وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-24برقم ايداع  36866تم التأشير فى تاريخ  2016-11-24بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  -يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير  ,ولهما منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديران منفردان أو مجتمعان حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الدارية والحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ,وكذلك التعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على عقود
القتراض والرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  ,ولهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت – وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  ,ولهما الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  ,ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  .ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 1630ماجد صفوت شاكر جورجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99497وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ  :استقالة
 - 1631منة محمد السيد ابراهيم السلموني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99497وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ :
 - 1632سيد محمد السيد ابراهيم السلمونى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 99497
وتم ايداعه بتاريخ  2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ :
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 - 1633دعاء احمد محمد صالح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99497وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ  :اعادة تشكيل مجلس وتجديد
مدته ليصبح كما يلي  -منح الختصاصات التية للسيدة /دعاء أحمد محمد صالح رئيس مجلس الدارة الحق في
تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام القضاء ولسيادتها حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وتعيين عـدة
مديرين أو وكلء مفوضين وأن تخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  -ولكل من السيد /سيد محمد
السيد ابراهيم السلموني نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد /أحمد محمد السيد ابراهيم السلموني
عضو مجلس الدارة ( مجتمعين أو منفردين ) الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات العامة
والخاصة والتمثيل امام البنوك في السحب واليداع وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان وبيع وشراء
السيارات ,ولهم ( منفردين أو مجتمعين ) الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 1634عصمت عبدالعزيز مراد زيادى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99497وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ  :استقالة
 - 1635محمد السيد ابراهيم السلموني رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99497وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ  :خروج للوفاه
 - 1636مها متولي محمد سيف الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99497وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ  :استقالة
 - 1637احمد محمد السيد ابراهيم السلموني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99497وتم ايداعه
بتاريخ  2016-11-29برقم ايداع  37574تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ :
 - 1638محمد احمد كامل عزب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99507وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-29برقم ايداع  37589تم التأشير فى تاريخ  2016-11-29بــ  :عديل صلحيات التوقيع على
الشيكات و العقود على النحو التالى :اما بخصوص المعاملت الماليه او التعاقديه فى حدود (1000000مليون
جنيه فقط لغير) او ما يعادلها يحق فقط لى اثنين مجتمعين من السيد  /محمد احمد كامل عزب او السيد  /على
محمد يوسف عز الدين أوالسيدة /يسرا اوسامه احمد بدر التوقيع عليها نيابه وباسم الشركه .اما بخصوص
المعاملت الماليه او التعاقديه واجراء التصرفات على كافه ممتلكات اصول ومنقولت الشركه و التعامل امام
البنوك وابرام عقود التسهيلت الئتمانيه و القروض و المعاملت الماليه من سحب وايداع وذلك فيما هو اكثر من
(1000000مليون جنيه فقط لغير) او ما يعادلها يحق فقط للسيد  /محمد احمد كامل عزب او السيد  /على محمد
يوسف عز الدين مجتمعين التوقيع عليها نيابه وباسم الشركه ويحق للسيد /محمد احمد كامل عزب او السيد /
على محمد يوسف عز الدين مجتمعين التوقيع عليها نيابه وباسم الشركه على عقود القتراض و الرهن وعقود
التسهيلت الئتمانيه وعقود التاجير التمويلى ولهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع للنفس او للغير و
التوقيع على عقود البيع البتدائيه و النهائيه امام مصلحه الشهر العقارى و التوثيق ولهم حق تفويض او توكيل
الغير فى كل او بعض مما سبق ذكره
 - 1648عمرو سمير محمد محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14332وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-24برقم ايداع  6077تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ  - :يملك حق التوقيع عن معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة
الحق فى ان يعين عدة من مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او
منفردين يملك حق التوقيع والدارة عن الشركة رئيس مجلس الدارة السيد  /عمرو سمير محمد محمود والسيد /
انور عادل انور عبد الونيس مجتمعين او منفردين ولهم كافه الصلحيات المخوله لهم من قبل القانون ولهم حق
التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فى مصر او فى الخارج ولهم حق تمثيل الشركة
امام كافة الهيئات والفراد وكافة النواحى الفنية والدارية من تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وتوقيع الجزاءات
عليهم والتوقيع على عقود العمل وادخال التعديلت الفنية التى تتطلبها مصلحة العمل وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ,ولهم حق التوقيع امام البنوك والمصارف
من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقتراض والرهن  ,وله حق بيع اصول الشركة او عقاراتها او منقولتها
والسيارات للنفس او للغير ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق
 - 1649سامية السيد بيومى قنديل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  14332وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-24برقم ايداع  6077تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ  :استقالة
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 - 1650محمد احمد السيد عطيه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100561وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-01برقم ايداع  109تم التأشير فى تاريخ  2017-01-01بــ  - :الموافقة على التجديد لمجلس
الدارة
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 - 1651عبد المجيد محمد عبد المجيد محى الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100623وتم ايداعه
بتاريخ  2017-01-03برقم ايداع  370تم التأشير فى تاريخ  2017-01-03بــ  :تفويض السيد رئيس
مجلس الدارة فى السلطات والصلحيات وكذا فى أحقيته في تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض الصلحيات
والسلطات التالية  -1 :الحضور نيابة عنه بصفته المذكورة في جميع القضايا التي ترفع علي الشركة أو ضدها
والطلع عليها أمام جميع المحاكم علي إختلف أنواعها ودرجاتها بما فيها المحاكم القتصادية وهيئة التحكيم
والمحكمة التأديبية ومجلس الدولة ومحكمة القضاء الداري والدارية العليا والدستورية والنيابة العامة بكافة
انواعها الكلية والجزئية وهيئة النيابة الدارية والرقابة الدارية وهيئة قضايا الدولة  -2في رفع الدعاوي الجزئية
والبتدائية والستنافية والتظلمات والتقرير بالمعارضة وإلتماس إعادة النظر والنقض والتوقيع علي عرائض وفي
المرافعة والمدافعة والصلح والقرار والنكار والتوقيع على محاضره سواء كانت عرفية أو رسمية وفي انكار
التوقيع والطعن بالتزوير في الوراق المزورة والتقرير بذلك بقلم كتاب المحاكم وإعلن شواهد التزوير والتوقيع
عليها وفي طلب توجية اليمن الحاسمة وردها وقبولها وفي طلب تعين أهل الخبرة والمحكمين والحضور أمامهم
والطعن في تقاريرهم وطلب إستبدالهم وفي رد القضاه  -3في دفع الرسوم و المانات وتسويتها وصرف باقيها
وفي تسليم وأستلم المستندات والوراق من وإلي أقلم أو كتاب المحضرين والطلع علي ملفات القضايا وفي
الطعن في الحكام والوامر التي تصدر ضد الشركة بطريق التظلم والمعارضة والستئناف والتماس اعادة النظر
والنقض والشكال فى التنفيذ والتوقيع على العرائض وفى الحضور أمام الجهات القضائية والدارية وفى استلم
الحكام والوامر الصادرة لصالح الشركة وتنفيذها وقبض المتحصل منها  -4فى استلم السندات التنفيذية لكافة
الحكام والوامر الصادرة لصالح الشركة من كافة المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها  -5فى توكيل
المعاونين القضائيين ( المحضرين ) بكافة المحاكم على اختلف أنواعها و درجاتها فى تنفيذ كافة الحكام الصادرة
من تلك المحاكم بدءا من توقيع الحجوز و انتهاءا باتمام إجراءات البيوع وتحصيل المبالغ واستلمها لصالح
الشركة نفاذا لتلك الحكام  -6فى صرف جميع المبالغ أو الودائع بخزائن المحاكم ومكاتب البريد وتحصيل
الحوالت البريدية والجهات الحكومية وغير الحكومية وفى اتخاذ إجراءات نزع الملكية ومباشرتها والمزايدة فيها
وقبول المشترى من الشركة  -7فى التوقيع على طلبات الشهر العقارى والتوثيق وتقديمها وتقديم المستندات
واللتماسات و سحبها و القرارات وإستلم المقبول وتسليم واستلم المشروعات من وإلى مكاتب الشهر العقارى و
مأمورياتها وفى التنازل عن الطلبات أمام مأموريات الشهر العقارى ومأموريات السجل العينى  -8فى التوقيع على
حوافظ قيد وتجديد السجل التجارى للشركة وفروعها أمام السجل التجارى والغرف التجارية وعلى العموم كل ما
يلزم لقيد وتسجيل دفاتر الشركة وفى التصديق على دفاتر وسجلت الشركة بمأموريات ومكاتب الشهر العقارى
والتوثيق  -9فى إثبات تاريخ عقود اليجار وعقود الستغلل والنتفاع والتراخيص وحوالة الحق وكافة العقود
والمستندات على إختلف أنواعها التى تبرهما الشركة أو تكون طرفا فيها  -10فى التوقيع على عقود شراء
المنقول أيا كان بإسم الشركة  -11فى التوقيع على عقود المقاولت المتعلقة بالنشاءات أو التجديدات التى ترى
الشركة القيام بها سواء مع شركات المقاولت أو المهندسين الستشاريين وعلى عقود اليجار وعقود النتفاع
بالعقارات التى ترغب الشركة فى استئجارها أو النتفاع بها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة  -12فى التعامل
مع إدارات المرور المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية لستخارج التراخيص لجميع السيارات
والمركبات المملوكة للشركة وفى استخراج التصاريح وشهادات البيانات الموجهة للشهر العقارى والمرور والهيئة
العامة للخدمات الحكومية ونيابات المرور وفى استلم الوراق والمستندات وبوالص التأمين والمخالفات واللوحات
المعدنية وفى حضور المعاينات والتوقيع على القرارات اللزمة لنهاء كافة الجراءات المتعلقة لدى جميع إدارات
المرور المختلفة وأقسام الشرطة وأى جهة أخرى على مستوى الجمهورية  -13فى التوقيع على كافة المحررات
والمستندات اللزمة لستخراج التراخيص والموافقات الخاصة بإنشاء وإعداد وتجهيز وتجديد صيانة مبانى
ووحدات الشركة المختلفة مع كافة جهات التنظيم ( المحافظة – المجالس المحلية – الحياء – المرافق العامة )
وجميع الجهات ذات الصلة وتسليم واستلم كافة المستندات المتعلقة بكل ما ذكر وعلى وجه العموم فى إتخاذ كافة
الجراءات اللزمة و التوقيع على كافة الوراق وتسليم واستلم كافة المستندات اللزمة لستخراج التراخيص
وكافة الموافقات اللزمة لذلك  -14فى التعاقد مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة بشأن التوقيع اللكترونى -15
فى تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الرسمية بالهيئات و المؤسسات والشركات وجميع المحاكم وجهاز الكسب غير
المشروع ومصلحة الشهر العقارى ومأموريات ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى ومصلحة
الضرائب ومكاتب السجل التجارى والمطابع الميرية وهيئة البريد وهيئة التأمينات الجتماعية والضرائب العقارية
وجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الستثمار بكافة هيئاتها ومكاتبها ووزارة
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المالية وهيئة الرقابة الدارية والغرف التجارية وكافة الهيئات والمصالح والمحافظات وأجهزة المدن والحياء و
أجهزة تنمية المدن الجديدة وأمام كافة الوحدات المحلية على اختلف مستوياتها ( المحافظة – المدينة – المركز –
القرية – الحياء ) وكذا أما هيئة التنمية الصناعية وفى استخراج تراخيص الهدم والبناء وفى التعامل مع مزارة
الداخلية ومديريات المن وأقسام الشرطة ومراكز الشرطة وتحرير المحاضر بها واستخراج صور رسمية منها
وأمام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية وفى التعامل مع هيئة المساحة وجميع مديريات المساحة ومكاتبها
على مستوى جمهورية مصر العربية وحضور المعاينات والرشاد عنها و التوقيع على استمارات المساحة
وإستلم الرفع المساحى  -16فى التعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والدارة العامة للعلمات التجارية
والتعميمات والنماذج الصناعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وكافة الجهات المنوط بها تسجيل العلمات التجارية
وجميع الجهات ذات الصلة وتقديم طلبات تسجيل العلمة التجارية وتجديدها وقيدها وتعديلها سواء محليا أو دوليا و
إلغاء ومحو قيدها وعلى وجه العموم إتخاذ كافة الجراءات اللزمة والتوقيع على كافة الوراق وتسليم واستلم
كافة المستندات اللزمة لذلك  -17فى التوقيع على عقود التعاقد الخاصة بموظفى الشركة وعقود تعيينهم بالشركة -
تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 1652حسني عباس حسني محمد حسني عباس حلمي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 100666وتم ايداعه بتاريخ  2017-01-03برقم ايداع  440تم التأشير فى تاريخ  2017-01-03بــ :
تجديد مدة مجلس الدارة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التاشير فى السجل التجارى مع بقاء
صلحيات مجلس الدارة كما هى فى السابق دون تغيير .
 - 1653محمود امين ابوالعل امين محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100666وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-03برقم ايداع  440تم التأشير فى تاريخ  2017-01-03بــ :
 - 1654احمد حسن عبد المجيد العزب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100666وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-03برقم ايداع  440تم التأشير فى تاريخ  2017-01-03بــ :
 - 1655السيد مصطفى عبدالمنعم محمد مدير المقيد برقم قيد  100778وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-08برقم ايداع  860تم التأشير فى تاريخ  2017-01-08بــ  :مثل المديران الشركة في علقتها
مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد
الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولكل من السيد /محمد علي مغربي إبراهيم والسيد /السيد
مصطفى عبد المنعم محمد عبدالقادر منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهما
منفردين أو مجتمعين حق التوقيع وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
أو بالجل وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وكذلك لهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والتوقيع على عقود القروض وكافة صور التعامل
مع البنوك والمصارف بأسم الشركة وضمن أغراضها  .ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير والمحامين
والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر.
 - 1656محمد على مغربى ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  100778وتم ايداعه بتاريخ 2017-01-08
برقم ايداع  860تم التأشير فى تاريخ  2017-01-08بــ :
 - 1657السيد الجوهرى السيد الجوهرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100899وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-10برقم ايداع  1239تم التأشير فى تاريخ  2017-01-10بــ  :يملك حق التوقيع علي معاملت
الشركة السيد المهندس/السيد الجوهرى السيد الجوهرى رئيس مجلس الداره والسيد المهندس مصطفى سيد حسن
عمر نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين ولهم أوسع السلطات فى التوقيع على
اليداعات والسحب من البنوك وفى حالة التوقيع على عقود التسهيلت والقتراض وتمثيل الشركة أمام كافة
الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص
 - 1685سليم وليم سليم كرادشه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  90894وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :استقالة
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 - 1686احمد محمد محمد حمدى القطان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :وعضو منتدب
 - 1658مجدى حسن عبد الرازق فرحان مدير و شريك المقيد برقم قيد  48788وتم ايداعه بتاريخ
 2004-08-04برقم ايداع  4150تم التأشير فى تاريخ  2017-01-16بــ  :تغير صفة الشريك السيد /مجدى
حسن عبدالرازق فرحان من شريك موصى الى شريك متضامن  -يكون حق الداره والتوقيع والمسؤليه امام
الجهات الرسميه للشريك المتضامن وهو السيد /مجدى حسن عبد الرازق فرحان منفردا 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 وتوقيع على الشيكات وفتح
واصدار خطابات وشهادات الضمان وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك له حق
توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر اما فى حالة القتراض اوالرهن من البنوك اوبيع اى اصل من
اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت فل يجوز البتوقيع الشركاء المتضامنين
مجتمعين غير منفردين
 - 1659ماجد شوقى سور بولس مدير المقيد برقم قيد  74260وتم ايداعه بتاريخ 2014-06-02
برقم ايداع  13413تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1660على محمود سعدالدين الطاهرى مدير المقيد برقم قيد  74260وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-02برقم ايداع  13413تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ  :استقاله
 - 1661عبدالعزيز محمد علء الدين عبدالعزيز عبد النبى مدير المقيد برقم قيد  74260وتم ايداعه
بتاريخ  2014-06-02برقم ايداع  13413تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1662رامى كمال الدين عثمان سليمان مدير المقيد برقم قيد  74260وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-02برقم ايداع  13413تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1663طارق شريف سيد عفت مدير المقيد برقم قيد  74260وتم ايداعه بتاريخ  2014-06-02برقم
ايداع  13413تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1664مجدى محب كميل قصبجى مدير المقيد برقم قيد  74260وتم ايداعه بتاريخ 2014-06-02
برقم ايداع  13413تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن شركة كاتليست
للستشارات الدارية
 - 1665زينب احمد طلعت حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  101229وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-19برقم ايداع  2391تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1666لؤي اكرم نجيب عبد الحليم عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  101270وتم ايداعه
بتاريخ  2017-01-19برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1667حازم السيد حسن حسنين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101270وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-19برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1668مريم حازم السيد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101270وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-19برقم ايداع  2551تم التأشير فى تاريخ  2017-01-19بــ :
 - 1669ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  101371وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-23برقم ايداع  2946تم التأشير فى تاريخ  2017-01-23بــ :
 - 1670عبد الحميد حامد محمد الجمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101415وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-24برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  2017-01-24بــ  :استقالة
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 - 1671عباس عبدالحميد حامد الجمال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101415وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-24برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  2017-01-24بــ  :تجديد تعيين السادة اعضاء
مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التاشير بهذا القرار بالسجل التجارى واعتماد تشكيل مجلس
الدارة  .اعتماد صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالى  :لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام
القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير في ذلك والقرار والنكار والصلح والبراء في جميع القضايا امام المحاكم
بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة درجاتها وللسيد /
عباس عبد الحميد حامد الجمال رئيس مجلس الدارة والسيد  /أحمد عبدالحميد حامد الجمال العضو المنتدب  -الحق
( منفردين أو مجتمعين ) في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات باسم الشركة واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل جميع البنوك والمصارف ولهما الحق ( منفردين
أو مجتمعين ) في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات المملوكة للشركة وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق ( منفردين أو مجتمعين ) في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل والتوقيع عقود التأسيس أمام مصحلة الشهر العقاري وكذلك التوقيع علي عقود بيع السيارات وتوثيق العقود
أمام مصحلة الشهر العقاري والتوقيع علي كل مايلزم وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.
 - 1672ناصر السيد حسن محمد يونس عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  101415وتم
ايداعه بتاريخ  2017-01-24برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  2017-01-24بــ :
 - 1673احمد عبدالحميد حامد الجمال عضو منتدب المقيد برقم قيد  101415وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-24برقم ايداع  3127تم التأشير فى تاريخ  2017-01-24بــ :
 - 1674ابراهيم محمود ابراهيم على العربى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101527وتم ايداعه
بتاريخ  2017-01-29برقم ايداع  3506تم التأشير فى تاريخ  2017-01-29بــ  :تفويض السيد /حسين
عطية عبد الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح العتمادات
المستندية وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على التحويلت وطلبات
السداد الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات
 - 1922عمر محمد محمد عبد ا عبد النبى مدير المقيد برقم قيد  113398وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-28برقم ايداع  46930تم التأشير فى تاريخ  2017-11-28بــ :
 - 1675عباس عبدالحميد حامد الجمال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101737وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-02برقم ايداع  4225تم التأشير فى تاريخ  2017-02-02بــ  :تجديد تعيين السادة اعضاء
مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التاشير بهذا القرار بالسجل التجارى  -اعتماد صلحيات
وسلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي  -لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته
وتوكيل الغير في ذلك والقرار و النكار والصلح والبراء في جميع القضايا امام المحاكم بكافة درجاتها والتصالح
أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة درجاتها و للسيد  /عباس عبد الحميد حامد
الجمال -رئيس مجلس الدارة وللسيد /احمد عبد الحميد حامد الجمال  -العضو المنتدب الحق (منفردين او
مجتمعين) في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكوميه والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التوقيع على عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات المملوكة للشركة وكل ذلك باسم
الشركة ولمصلحتها ولهما الحق منفردين او مجتمعين في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود التأسيس امام مصلحة الشهر العقاري
وتوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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 - 1676احمد عبدالحميد حامد الجمال عضو منتدب المقيد برقم قيد  101737وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-02برقم ايداع  4225تم التأشير فى تاريخ  2017-02-02بــ :
 - 1677عبد الحميد حامد محمد الجمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  101737وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-02برقم ايداع  4225تم التأشير فى تاريخ  2017-02-02بــ  :استقالة
 - 1678ناصر السيد حسن محمد يونس عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  101737وتم
ايداعه بتاريخ  2017-02-02برقم ايداع  4225تم التأشير فى تاريخ  2017-02-02بــ :
 - 1679سمير اسماعيل محمد الجبالى مدير المقيد برقم قيد  101828وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-06برقم ايداع  4540تم التأشير فى تاريخ  2017-02-06بــ  :يمثل الشركة في علقاتها مع
الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن
غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق شراء جميع المواد
والمهمات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق العتمادات أو القروض غير المفتوح بالبنوك والمشتريات
والمبادلت وبيع وشراء كافة احتياجات الشركة والمحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في
المؤسسات الخرى ول يكون ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير او غيره من العاملين مشفوع بالصفة التي يتعامل
بها وحق التصرف بالشراء او البيع لنفسه او الغير ومنها السيارات والمتقولت والعقارات وله الحق في تفويض او
توكيل الغير في ذلك وكذا  .العتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة التسهيلت المصرفية والرهن وحولة
وله الحق في الشيكات امام كافة المصالح والمؤسسات والهيئات والوزرات التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار
ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية والتسجيل التجاري ومصلحة الضرائب وماموريتها المختلفة
والهيئة القومية للتامين الجتماعي ومدريات القوى العاملة ووحدات وادرات المرور على مستوى الجمهورية
ووزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك وشركات التامين ولمباشرة هذه الختصاصات له في
سبيل ذلك كافة السلطات للتعامل باسم الشركة والتوقيع على كافة العقود والوراق والمستندات الخاصة
بالختصاصات سالفة الذكر امام كافة الجهات الحكومية وغيرها وتسليم وتسلم كافة العقود والوراق والمستندات
من كافة الجهات الحكومية وغيرالحكومية وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 1680على محمد على سيد احمد مصفى المقيد برقم قيد  101905وتم ايداعه بتاريخ 2017-02-07
برقم ايداع  4786تم التأشير فى تاريخ  2017-02-07بــ  :يقوم المصفى بجميع اعمال تصفيه الشركه وعلى
وجه الخصوص وفاء ما على الشركه من ديون و التزامات  -بيع مال الشركه منقول أو عقارا بالمزاد العلني
أو بايه طريقه اخرى يراها  -تمثيل الشركه أمام القضاء و قبول الصلح و التحكيم
 - 1681هشام محمد نور الدين اشرف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17968وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-05برقم ايداع  2811تم التأشير فى تاريخ  2017-02-08بــ  :ممثل عن شركة مصر لنتاج
السمدة ( موبكو) بدل من السيد /اشرف محمد حسين عكاشة
 - 1682بطرس توفيق بطرس جنحو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :استقالة
 - 1683علء الدين محمود ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :استقالة
 - 1684رامى مجدى جورج قسطندى صوصو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90894وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :استقالة
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 - 1687حسن محمد حسن عاكف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  90894وتم ايداعه
بتاريخ  2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :حق الداره والتوقيع
للسيد /حسن محمد حسن عاكف  -رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والسيد  /جورج مجدى جورج قسطندى
الياس صوصو – نائب رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب ولهما الحق ( منفردين او مجتمعين ) فى التوقيع
على كافه المستندات الخاصه بالشركه .ويكون للسيد /حسن محمد حسن عاكف -رئيس مجلس الداره والعضو
المنتدب مجتمعا مع اى من السيد  /جورج مجدى جورج قسطندى الياس صوصو  -نائب رئيس مجلس الداره و
العضو المنتدب او السيد /هانى سيد حامد خطاب – رئيس القطاع المالى للشركه  .او يكون ايضا للسيد /جورج
مجدى جورج قسطندى الياس صوصو -نائب رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب مجتمعا مع السيد  /هانى
سيد حامد خطاب – رئيس القطاع المالى للشركه يكون لهم حق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف
على فتح الحسابات والعتمادات المستنديه والتوقيع على مستندات الستيراد والتصدير وكذلك السحب واليداع
واغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والتحويلت فى كافه البنوك فى جمهوريه مصر العربيه او خارجها .
ويكون لرئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره حق التعامل والتوقيع باسم الشركه ضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ( مجتمعين
او منفردين ) .وعلى ان يكون التعامل والتوقيع فى القتراض والرهن وبيع اصول الشركه وممتلكاتهت بما فيها
العقارات والراضى والمنقولت وكذلك شراء كافة الصوال وخطوط النتاج كل ذلك باسم الشركه وضمن
اغراضها للسيد  /رئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره – مجتمعين .ويكون الحق فى بيع وشراء
السيارات للسيد /رئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره ( مجتمعين او منفردين )ويكون للسيد /رئيس
مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
اجورهم ( منفردين او مجتعين ).ويكون للسيد  /رئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره ( مجتمعين )
فى التوقيع على عقود البيع البتدائيه والنهائيه امام الشهر العقارى والتصالح وفى قبض ودفع المبالغ توقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد اوالجل ويملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع
على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولهما حق توكيل الغير فى كل او تفويض بعض ما ذكره
 - 1688جورج مجدى جورج قسطندى الياس صوصو نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد
 90894وتم ايداعه بتاريخ  2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ :
قبول استقالته كعضو مجلس ادارة
 - 1689ياسر محمود امام شحاتة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  90894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-21برقم ايداع  5708تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :غير تنفيذى
 - 1690طارق محمد على شحاته مدير المقيد برقم قيد  102100وتم ايداعه بتاريخ 2017-02-13
برقم ايداع  5559تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :استقاله السيد  /طارق محمد على شحاته مدير
الشركه
 - 1691يانج جينسان  YANG JINSHANمدير المقيد برقم قيد  102100وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-13برقم ايداع  5559تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :استقاله
 - 1692ليو هانكينغ  LIU HANQINGمدير عام المقيد برقم قيد  102100وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-13برقم ايداع  5559تم التأشير فى تاريخ  2017-02-13بــ  :مثل 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 لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير العام السيد  /ليو هانكينغ LIU
 HANQINGمنفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن
راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ,الحق في التعامل باسم الشركة و وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  ,وكذلك
الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتبتهم
واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع ويسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وحق التعامل مع ادارات المرور وترخيص
السيارات وحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
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 - 1693احمد عليان محمد على مدير المقيد برقم قيد  102203وتم ايداعه بتاريخ  2017-02-15برقم
ايداع  5940تم التأشير فى تاريخ  2017-02-15بــ  :يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير و للسيد/
احمد عليان محمد و السيد  /هشام محمد جمال عبد العزيز منصور و السيد  /امير محمد حسين السماحي
منفردين او مجتمعين في هذ الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمهما فيما عدا ما احتفظ به صراحه
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفذيه للجمعيه العامه و للمديرون ولهم منفردين او مجتمعين الحق في التعامل
باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم و و للسيد  /هشام محمد جمال عبد العزيز منصور و السيد /احمد عليان محمد
مجتمعين في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق
الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان مجتمعين لكل من وحق القتراض والرهن باسم الشركه وضمن
اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه ومملكاتها العقاريه و
الراضي والسيارات باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم و اجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و
ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولهم حق توكيل اوتفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 1694احمد عليان محمد على مدير المقيد برقم قيد  102203وتم ايداعه بتاريخ  2017-02-15برقم
ايداع  5940تم التأشير فى تاريخ  2017-02-15بــ  :بتولي اداره الشركه مدير او مديرون تعينهم الجمعيه
العامه من بين الشركاء او من غيرهم و استثناء من طريقه التعيين سالفه الذكر عين الشركاء - 1 :السيد /احمد
عليان محمد علي -2السيد /امير محمد حسين السماحي  -ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محددة ويمثل
المديرون الشركه في علقتها مع الغير و للسيد /احمد عليان محمد والسيد /و السيد  /امير محمد حسين السماحي
منفردين او مجتمعين في هذ الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمهما فيما عدا ما احتفظ به صراحه
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفذيه للجمعيه العامه و للمديرون ولهم منفردين او مجتمعين الحق في التعامل
باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم و للسيد  /امير محمد حسين السماحي و السيد /احمد عليان محمد مجتمعين في
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و
استصدار خطابات و شهادات الضمان مجتمعين لكل من وحق القتراض والرهن باسم الشركه وضمن اغراضها
وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه ومملكاتها العقاريه و الراضي
والسيارات باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و
اجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في
كل او بعض ما ذكر
 - 1695هشام محمد جمال عبد العزيز منصور مدير المقيد برقم قيد  102203وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-15برقم ايداع  5940تم التأشير فى تاريخ  2017-02-15بــ  :استقالة
 - 1696مسعد مصطفى عشره يحيى مدير المقيد برقم قيد  102531وتم ايداعه بتاريخ 2017-02-23
برقم ايداع  7066تم التأشير فى تاريخ  2017-02-23بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة
 - 3791هشام الدين محمد احمد نسيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  1955وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-01برقم ايداع  141تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد  /هشام الدين محمد احمد نسيم منفردا امام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية وله حق التعامل والتوقيع امام كافة البنوك فى فتح جميع الحسابات والتوقيع على الشيكات
والسحب وفى كل اشكال التعامل المصرفى ولة الحق فى التوقيع على عقود البيع والشراء والقتراض والرهن وله
حق بيع الصول الثابتة والمنقولة والعقارية وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 1697حسين عز الدين ابوالوفا حسين مدير المقيد برقم قيد  102669وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-27برقم ايداع  7472تم التأشير فى تاريخ  2017-02-27بــ  :يباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  .يمثل المديران السيد  /إبراهيم أحمد صالح إبراهيم والسيد  /حسين عز الدين ابوالوفا حسين .
الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران السيد /
إبراهيم أحمد صالح إبراهيم والسيد  /حسين عز الدين ابوالوفا حسين .مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصاريف وحق الفراج عن
رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي عقود
الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحهم ولهما الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .وللمديران
مجتمعان فقط الحق في غلق الحسابات والتوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها .
 - 1698ابراهيم احمد صالح ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  102669وتم ايداعه بتاريخ 2017-02-27
برقم ايداع  7472تم التأشير فى تاريخ  2017-02-27بــ :
 - 1699ايه مصطفى كمال عبدالمنعم سالمه مدير المقيد برقم قيد  102740وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-28برقم ايداع  7721تم التأشير فى تاريخ  2017-02-28بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمديران منفردين أو
مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب
وايداع وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق
القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق
توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 1700اجلل محمد حسين الغيطاني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  102893وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-02برقم ايداع  7992تم التأشير فى تاريخ  2017-03-02بــ :
 - 1701لبنان حسن شعبان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  102893وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-02برقم ايداع  7992تم التأشير فى تاريخ  2017-03-02بــ  :المنتدب
 - 1702خالد محمد محمد غانم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  102893وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-02برقم ايداع  7992تم التأشير فى تاريخ  2017-03-02بــ  - :تجديد تعيين السادة اعضاء
مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التاشير فى السجل التجارى  .وتبقى جميع صلحيات مجلس
الدارة كما هو .
 - 1728ايمن احمد عوض ا بسيونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104526وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-12برقم ايداع  13049تم التأشير فى تاريخ  2017-04-12بــ  :استقاله
 - 1729عبد الرحمن عادل عوض ا بسيونى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104526وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-12برقم ايداع  13049تم التأشير فى تاريخ  2017-04-12بــ :
 - 1730محمد عادل عوض ا بسيوني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104526وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-12برقم ايداع  13049تم التأشير فى تاريخ  2017-04-12بــ :
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 - 1731سوسن احمد عوض ا بسيونى مرعى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104526وتم ايداعه
بتاريخ  2017-04-12برقم ايداع  13049تم التأشير فى تاريخ  2017-04-12بــ  :استقاله
 - 1757كرم راضى محمد عبد الرازق مدير المقيد برقم قيد  106026وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-24برقم ايداع  18936تم التأشير فى تاريخ  2017-05-24بــ  :استقالة
 - 1758فوزى على محمد على جاد حربى مدير فرع المقيد برقم قيد  106254وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-31برقم ايداع  19760تم التأشير فى تاريخ  2017-05-31بــ :
 - 1759محمود عبد المحسن محمد محمد الدرينى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 106705وتم ايداعه بتاريخ  2017-06-14برقم ايداع  21571تم التأشير فى تاريخ  2017-06-14بــ
 :اعادة تشكيل مجلس الدارة
 - 1760رشا فوزي محمد عبد المنعم زكي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106705وتم ايداعه
بتاريخ  2017-06-14برقم ايداع  21571تم التأشير فى تاريخ  2017-06-14بــ :
 - 1761مصطفى ابراهيم ابراهيم البرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106705وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-14برقم ايداع  21571تم التأشير فى تاريخ  2017-06-14بــ :
 - 1762بلل محمود عبد التواب عبد الواحد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106705وتم ايداعه
بتاريخ  2017-06-14برقم ايداع  21571تم التأشير فى تاريخ  2017-06-14بــ :
 - 1763محمد على محمد قمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106705وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-14برقم ايداع  21571تم التأشير فى تاريخ  2017-06-14بــ :
 - 1764خالد سيد عبد الجليل حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106724وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-14برقم ايداع  21642تم التأشير فى تاريخ  2017-06-14بــ  :ممثل لشركة النصر العامة
للمقاولت حسن محمد علم بدل من المهندس  /طارق محمد محمد محروس
 - 1765خالد فاروق محمد حنفي مدير المقيد برقم قيد  106894وتم ايداعه بتاريخ 2017-06-20
برقم ايداع  22193تم التأشير فى تاريخ  2017-06-20بــ :
 - 1703عبد الفتاح عبد القادر بيومى سلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2473وتم ايداعه بتاريخ
 2000-07-03برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2017-03-05بــ  :لكل من السيد  /عبد الفتاح عبد
القادر بيومي سلم  -رئيس مجلس الدارة  ,السيد  /محمد رامي عبد الفتاح عبد القادر يبومي سلم -نائب رئيس
مجلس الدارة  ,السيد  /اسلم عبد الفتاح عبد القادر بيومي سلم – عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد  /سعد
الدين عبد الفتاح عبد القادر بيومي سلم – عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التعامل بإسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإبداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والحصول على التسهيلت الئتمانية وتعديلها
وتجديدها سنويا وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتعامل مع السجل التجاري وسجل العلمات
التجارية والشهر العقاري والتوثيق وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل والحق في التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن وتقرير المتياز حق الختصاص وحق البيع لكافة
أصول الشركة أو جزء منها بما فيها من ثابت أو منقول أو سيارات وذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وكافة المصالح الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وإعطاء المخالصات وقبض الثمن وأمام جميع المحاكم على
إختلف أنواعها ودرجاتها والتصالح والبراء في كافة القضايا وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 1704محمد رامى عبدالفتاح عبدالقادر بيومى
سلم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2473وتم ايداعه بتاريخ  2000-07-03برقم ايداع
 455تم التأشير فى تاريخ  2017-03-05بــ :
 - 1705اسلم عبد الفتاح عبد القادر بيومي سلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2473وتم ايداعه
بتاريخ  2000-07-03برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2017-03-05بــ  :المنتدب
 - 1706سيف الدين سعد الدين عبدا سلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2473وتم ايداعه بتاريخ
 2000-07-03برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2017-03-05بــ :
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 - 1707سعد الدين عبد الفتاح عبد القادر بيومي سلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2473وتم
ايداعه بتاريخ  2000-07-03برقم ايداع  455تم التأشير فى تاريخ  2017-03-05بــ  :المنتدب
 - 1708يودهام سينج مدير عام المقيد برقم قيد  103399وتم ايداعه بتاريخ  2017-03-14برقم
ايداع  9696تم التأشير فى تاريخ  2017-03-14بــ :
 - 1709احمد برهان  AHAMAD BURHANمدير عام المقيد برقم قيد  103399وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-14برقم ايداع  9696تم التأشير فى تاريخ  2017-03-14بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محدودة  -يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة علي أن يملك حق التوقيع علي الشيكات والتحويلت والمدفوعات البنكية المختلفة والتعامل مع
البنوك أي إثنين من المديرين مجتمعين ولهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ذلك وكل ذلك بأسم الشركة
ولصالحها  -وللمديرين الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 ولهم الحق في توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما
ذكر  -علي أن يملك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور
التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل
ذلك بإسم الشركة ولمصلحتها أي إثنين من المديرين مجتمعين
 - 1710احمد يوسف عبدالقادر يوسف مدير المقيد برقم قيد  103399وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-14برقم ايداع  9696تم التأشير فى تاريخ  2017-03-14بــ :
 - 1711إيهاب محمد رشدى عبد العزيز محمد رشدى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 58734وتم ايداعه بتاريخ  2012-06-03برقم ايداع  11650تم التأشير فى تاريخ  2017-03-16بــ :
تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة أمام البنوك كالتي  -المجموعة المالية (أ) إيهاب محمد رشدي عبدالعزيز .
ياسر محمد غالب إبراهيم المجموعة التنفيذية (ب) شريف عبدالرحمن أحمد عطية  .عمرو فتحي محمد السيد علي
ان يوقع أحد أفراد المجموعة المالية (أ) مع احد أفراد المجموعة التنفيذية (ب) مجتمعين علي كافة المعاملت
البنكية أمام البنوك شاملة التوقيع علي الشيكات وطلبات اصدار الشيكات المصرفية  .قبض وسحب المبالغ  .التوقيع
علي التحويلت الداخلية والخارخية  .طلبات اصدار وتعديل وإلغاء خطابات الضمان  .طلبات إصدار وتعديل
وإلغاء الودائع  .طلبات وسحب المبالغ  .التوقيع علي التحويلت الداخلية والخارخية  .طلبات اصدار وتعديل
وإلغاء خطابات الضمان  .طلبات إصدار وتعديل وإلغاء الودائع  .طلبات صدار صحة التوقيع ومصادقات
الرصدرة  .طلبات اصدار وتعديل وإلغاء العتمادات المستندية
 - 1712دى جون يان  DEJUN YANمدير المقيد برقم قيد  103503وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-16برقم ايداع  10042تم التأشير فى تاريخ  2017-03-16بــ :
 - 1713محمد هشام عبدالمجيد عبدالغنى مدير المقيد برقم قيد  103503وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-16برقم ايداع  10042تم التأشير فى تاريخ  2017-03-16بــ  :استقالة
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 - 1714ياو فينج تشانج  Yao Fengqiangمدير المقيد برقم قيد  103503وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-16برقم ايداع  10042تم التأشير فى تاريخ  2017-03-16بــ  - :ويباشر المديران وظائفهم
لمدة غير محددة  -يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللسيد ياو فينج تشانج  YAO FENGQIANGوالسيد  /دي جون يان DEJUN YAN
منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح و غلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل
ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
والفراج عن راسمال الشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
 - 1715عبد ا محمد عبد ا الزامل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  103612وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-20برقم ايداع  10343تم التأشير فى تاريخ  2017-03-20بــ  :ممثل لشركة الزامل للستثمار
الصناعي  .تجديد مدة مجلس الدارة لمدة جديدة
 - 1716ياسر شيخ محمد باحميد مدير المقيد برقم قيد  103800وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-26
برقم ايداع  11065تم التأشير فى تاريخ  2017-03-26بــ  :علقات عامة  -استقالة
 - 1717سها حسين محمد العزبى مدير المقيد برقم قيد  103800وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-26
برقم ايداع  11065تم التأشير فى تاريخ  2017-03-26بــ :
 - 1718محمد محمود سعيد طاحون مدير المقيد برقم قيد  103800وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-26
برقم ايداع  11065تم التأشير فى تاريخ  2017-03-26بــ  - :وللسيد  /محمد محمود سعيد طاحون الحق
منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع
العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص بكافه أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و إيداع و فتح حسابات و الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و
التوقيع على الشيكات و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على
عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية 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 توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .والسيدة  /سها حسين محمد العزبى مدير علقات عامة
 - 1719احمد زينهم احمد نصر مدير فرع المقيد برقم قيد  103988وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-29
برقم ايداع  11631تم التأشير فى تاريخ  2017-03-29بــ :
 - 1720احمد محمد سعيد سالم مدير فرع المقيد برقم قيد  103988وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-29
برقم ايداع  11631تم التأشير فى تاريخ  2017-03-29بــ :
 - 1721هيثم عبد الحميد صديق جاد الرب مدير فرع المقيد برقم قيد  103988وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-29برقم ايداع  11631تم التأشير فى تاريخ  2017-03-29بــ :
 - 1722ممدوح جمعه خليل سيد مدير فرع المقيد برقم قيد  103988وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-29برقم ايداع  11631تم التأشير فى تاريخ  2017-03-29بــ :
 - 1723احمد محمد اسماعيل عبد الجواد مدير فرع المقيد برقم قيد  103988وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-29برقم ايداع  11631تم التأشير فى تاريخ  2017-03-29بــ :
 - 1724محمود اشرف امام السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  103988وتم ايداعه بتاريخ
 2017-03-29برقم ايداع  11631تم التأشير فى تاريخ  2017-03-29بــ :
 - 1725محمد متولى محمد خضر مدير فرع المقيد برقم قيد  104096وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-02برقم ايداع  12013تم التأشير فى تاريخ  2017-04-02بــ :
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 - 1726محمد احمد حسن غلب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104153وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-03برقم ايداع  12228تم التأشير فى تاريخ  2017-04-03بــ  :تجديد مده أعضاء مجلس
الدارة لمده ثلث سنوات
 - 1727عصام عبده مرسى السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104275وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-05برقم ايداع  12686تم التأشير فى تاريخ  2017-04-05بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات بنفس الصلحيات
 - 1732احمد عوض ا بسيونى مرعى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104526وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-12برقم ايداع  13049تم التأشير فى تاريخ  2017-04-12بــ  - :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة و تعهداتها 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 ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد /عبدالرحمن عادل عوض ا بسيوني _
عضو مجلس الدارة منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 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 حسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان و حق القتراض
والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذالك لهم
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و كل ذلك
باسم الشركة و لمصلحتها ولهم الحق فى تعين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم
حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
 - 1733محمد احمد عوض ا بسيوني نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 104526
وتم ايداعه بتاريخ  2017-04-12برقم ايداع  13049تم التأشير فى تاريخ  2017-04-12بــ :
 - 1734جورجيه پاسو كانابات
 Jorge Paso Canabateعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104609وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-13برقم ايداع  13893تم التأشير فى تاريخ  2017-04-13بــ  :ممثلعن شركة الصبح سولر
انرجى هولدنجزإس .إيه Alsubh Solar Energy Holdings S.A
 - 1735رافايل استيبان فيرنانديز دى كوردوبا  Rafael Esteban Fernandes De Cordobaعضو
مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104609وتم ايداعه بتاريخ  2017-04-13برقم ايداع  13893تم
التأشير فى تاريخ  2017-04-13بــ  :ممثلعن شركة الصبح سولر انرجى هولدنجزإس .إيه Alsubh
Solar Energy Holdings S.A
 - 1736كلوس فالجياني  Klaus Falgianiنائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104609وتم
ايداعه بتاريخ  2017-04-13برقم ايداع  13893تم التأشير فى تاريخ  2017-04-13بــ  :ممثلعن
شركة الصبح سولر انرجى هولدنجزإس .إيه Alsubh Solar Energy Holdings S.A
 - 1737سامي بن فهد بن عبدالرحمن الريس  Sami Fahad A AlRayesعضو مجلس ادارة المقيد برقم
قيد  104609وتم ايداعه بتاريخ  2017-04-13برقم ايداع  13893تم التأشير فى تاريخ
 2017-04-13بــ  :ممثلعن شركة إنارة بحرين اس بي في  1ذ م م Enara Bahrain Spv 1
 - 1738ربيع فتال
 Rabeaa Fattalرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  104609وتم ايداعه بتاريخ 2017-04-13
برقم ايداع  13893تم التأشير فى تاريخ  2017-04-13بــ  :ممثلعن شركة إنارة بحرين اس بي في  1ذ م
م Enara Bahrain Spv 1
 - 1739انديرس بالودان مولر  Anders-Paludan Mullerعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 104609وتم ايداعه بتاريخ  2017-04-13برقم ايداع  13893تم التأشير فى تاريخ  2017-04-13بــ
 :ممثلعن شركة إنارة بحرين اس بي في  1ذ م م Enara Bahrain Spv 1
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 - 1740وائل فتحي علم رشوان مدير المقيد برقم قيد  104934وتم ايداعه بتاريخ 2017-04-26
برقم ايداع  15148تم التأشير فى تاريخ  2017-04-26بــ  :تنفيذى  -ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة
 يمثل المدير التنفيذي السيد /وائل فتحي علم رشوان الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدداوسع السلطات للدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة
التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير التنفيذي منفردا الحق في 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 والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له
حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 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  -ويمثل المهندس /هاني محمد سالم موسي
مديرالدعم الفني
 - 1741هاني محمد سالم مدير المقيد برقم قيد  104934وتم ايداعه بتاريخ  2017-04-26برقم ايداع
 15148تم التأشير فى تاريخ  2017-04-26بــ  :الدعم الفنى
 - 1742محمود حامد محمود الليثي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105277وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-07برقم ايداع  16292تم التأشير فى تاريخ  2017-05-07بــ  :ممثل عن بنك الستثمار
القومى
 - 1743كريم محمد عزت عبد الفتاح صقر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105376وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-09برقم ايداع  16647تم التأشير فى تاريخ  2017-05-09بــ :
 - 1744عماد سالم برهان محمد هيكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105376وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-09برقم ايداع  16647تم التأشير فى تاريخ  2017-05-09بــ  :المنتدب
 - 1745معتز عبد الجواد علي شاهين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105376وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-09برقم ايداع  16647تم التأشير فى تاريخ  2017-05-09بــ :
 - 1789محمد سمير ابراهيم عبدالفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1808محمد سمير سالم على محمد مدير المقيد برقم قيد  107100وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-02برقم ايداع  22980تم التأشير فى تاريخ  2017-07-02بــ  :استقاله
 - 1809محمد عبد المنعم محمد عثمان مدير المقيد برقم قيد  107100وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-02برقم ايداع  22980تم التأشير فى تاريخ  2017-07-02بــ  :استقاله
 - 1746عمرو محمد فوزى محمد المرصفاوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105376وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-09برقم ايداع  16647تم التأشير فى تاريخ  2017-05-09بــ  :وتكون صلحيات
كل من السيد /عمرو محمد فوزي المرصفاوي (رئيس مجلس الدارة) والسيد /عماد سالم برهان محمد هيكل (
العضو المنتدب) يكون لهما مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع فتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهما الحق في كافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها وكذلك يكون لهما
مجتمعين أو منفردين الحق في التوقيع على كافة عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات المملوكة للشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها ولهما الحق مجتمعين
أو منفردين في تعيين وعزل مستخدمي الشركة ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما الحق في إبرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر وأيضا تفويض الغير في التوقيع على عقود الكفالة التضامنية العينية والئتمان كل
ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقود تأسيس
الشركات والتوقيع على عقود التعديل ولهما الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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 - 1747رؤف روبير جورج ديوب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  105380وتم
ايداعه بتاريخ  2017-05-09برقم ايداع  16644تم التأشير فى تاريخ  2017-05-09بــ  :تجديد مدة
المجلس ثلث سنوات بنفس التشكيل والصلحيات
 - 1748ماهر مصطفى محمد ابراهيم شعلن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105758وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-18برقم ايداع  17979تم التأشير فى تاريخ  2017-05-18بــ  :تحديد إختصاصات
مجلس الدارة الشركة :لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ولعضاء مجلس
الدارة منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم
ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 1749مها خيرى احمد الفيومى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  105758وتم
ايداعه بتاريخ  2017-05-18برقم ايداع  17979تم التأشير فى تاريخ  2017-05-18بــ :
 - 1750نوران ماهر مصطفى محمد ابراهيم شعلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105758وتم
ايداعه بتاريخ  2017-05-18برقم ايداع  17979تم التأشير فى تاريخ  2017-05-18بــ :
 - 1751مريم ماهر مصطفى محمد ابراهيم شعلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105758وتم
ايداعه بتاريخ  2017-05-18برقم ايداع  17979تم التأشير فى تاريخ  2017-05-18بــ :
 - 1752ميار ماهر مصطفي محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105758وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-18برقم ايداع  17979تم التأشير فى تاريخ  2017-05-18بــ :
 - 1753يمني ماهر مصطفي محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  105758وتم ايداعه
بتاريخ  2017-05-18برقم ايداع  17979تم التأشير فى تاريخ  2017-05-18بــ :
 - 1754ماجد شوقى سور بولس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  105793وتم
ايداعه بتاريخ  2017-05-18برقم ايداع  18114تم التأشير فى تاريخ  2017-05-18بــ  :تجديد مدة
مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى
 - 1755ابراهيم عبد القادر جونة مدير المقيد برقم قيد  106026وتم ايداعه بتاريخ 2017-05-24
برقم ايداع  18936تم التأشير فى تاريخ  2017-05-24بــ  :يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير و
لهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامه .و للسيد /ابراهيم عبد القادر جونه والسيد /
محمد عبد القادر ابراهيم جونه 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 لهما
الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع والتوقيع
على الشيكات و فتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن راس المال وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما مجتمعين حق التوقيع علي
عقود القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم
الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 1756محمد عبد القادر ابراهيم جونه مدير المقيد برقم قيد  106026وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-24برقم ايداع  18936تم التأشير فى تاريخ  2017-05-24بــ :
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 - 1769نادر فهمى أبو السعود مدير المقيد برقم قيد  106920وتم ايداعه بتاريخ  2017-06-20برقم
ايداع  22352تم التأشير فى تاريخ  2017-06-20بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة .يمثل مدير
الشركة في علقته مع الغير وله منفرد في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفرد 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 والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 1770احمد عبد الحليم مشهور مشهور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106956وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-21برقم ايداع  22448تم التأشير فى تاريخ  2017-06-21بــ  :تجديد مده أعضاء مجلس
الداره لمده أخري وتجديد اختصاصاته
 - 1771هاجر جمال الدين احمد عبدا مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضها فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1772احمد محمد نبيه احمد اللفى مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1773فاتن فتحى سعيد محمد المزين مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1774محمد احمد مرسى احمد عون مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1775ياسر سيد فتحى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ 2017-06-22
برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد التمويل
 - 1776محمد سالم محمد محمد يوسف مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1777فتحي ابو السعود قاسم خليل مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1778محمود رفعت ابو المجد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  - :فرع بهجورة الكائن مقره
في شارع الجلء أمام مدرسة داود تكل – مركز بهجورة – محافظة قنا  .وتفويضه في التوقيع على عقد التمويل,
بدل من السيد  /أحمد سمير الصادق محمد ,ويتم إلغاء تفويضه بالتوقيع على عقد التمويل الخاص بالشركة لفرع
بهجورة.
 - 1779وليد محمد مصطفى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضه في التوقيع على عقد
التمويل.
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 - 1780مروة عاطف عبدالغفار مبروك مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضها في التوقيع على عقد
التمويل.
 - 1781وليد سماح محمد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1782أحمد فؤاد محمود أحمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ 2017-06-22
برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد التمويل
 - 1783رانيا مصطفى جاد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :تغيير مدير فرع نصر النوبة,
وتفويضها في التوقيع على عقد التمويل ,بدل من السيدة /منيرة سيد محمد خليل ,ويتم إلغاء تفويضه بالتوقيع على
عقد التمويل الخاص بالشركة لفرع نصر النوبة
 - 1784عبد الواهاب محمد شحات محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :دراو  -وتفويضة فى التوقيع
على عقد التمويل  .بدل من السيد  /احمد زكى محمود حنفى  .ويتم الغاء تفويضة فى التوقيع على عقد التمويل
الخاص بالشركة لفرع دراو .
 - 1785محمد جمال مصطفى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :منقباد الكائن في شارع مصنع
السماد عمارة الحاج أيو الحسن  -منقباد  -محافظة أسيوط  -وتفويضه في التوقيع على عقد التمويل بدل من السيد/
احمد نيازي بخيت على ,ويتم إلغاء تفويضه بالتوقيع على عقد التمويل الخاص بالشركة
 - 1786هانى خميس ثابت احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :موشا الكائن في شارع الجسر
الجديد مدخل موشا  -قرية موشا  -محافظة أسيوط  -وتفويضه في التوقيع على عقد التمويل بدل من السيد /أحمد
محمد عباس محمد ,ويتم إلغاء تفويضه بالتوقيع على عقد التمويل الخاص بالشركة
 - 1787حسام رضا سعدالدين بهى مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :تغيير مدير فرع طلخا الكائن
مقره في الدور الرضي العقار الكائن بشارع الشهيد صلح مصطفى  -إمتداد شارع البحر  -أمام مدرسة النجاح
البتدائية  -مركز طلخا  -محافظة الدقهلية  -وتفويضه في التوقيع على عقد التمويل بدل من السيد/محمد عبد الغنى
السيد أحمد ,ويتم إلغاء تفويضه بالتوقيع على عقد التمويل الخاص بالشركة
 - 1788محمد جمال حامد ميلجى مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :حوش عيسى دمنهور الكائن في
طريق دمنهور  -أبو المطامير  -محافظة دمنهور  -وتفويضه في التوقيع على عقد التمويل بدل من السيد/أمير
مجدى عوض رياض ,ويتم إلغاء تفويضه بالتوقيع على عقد التمويل الخاص بالشركة
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 - 1790أحمد محمد خورشيد الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :والعضو المنتدب  .تفويض
السيد الستاذ  /أحمد محمد خورشيد محمد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تمثيل الشركة أمام القضاء وله
نيابة عن الشركة الحق في القرار و النكار والبراء والتصالح والصلح والتنازل عن الدعاوي القضائية أمام
المحاكم المختصه وامام السادة المستشارين المحامين العموم وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر
مع بقاء كافة الصلحيات السابق منحها لسيادته والمؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون تغيير  .الموافقة على
التعديلت التي تمت على لئحة أحكام السلطات والصلحيات المالية والداريية الداخلية  -الموافقة على منح
الصلحيات التالية مع بقاء كافة الصلحيات السابق منحها والمؤشر بها بالسجل التجاري كما هي دون أي تغيير:
أول :إختيار البنوك وفتح حسابات بالبنوك وفتح حسابات بالبريد :الموافقة للستاذ /هشام أشرف السيد حامد  -مدير
الدارة المالية والعتماد للستاذ /حسام الدين أحمد صالح قاسم رئيس القطاع المالي  .ثانيا :التوقيع على الشيكات,
أو أوامر التحويل ,أو أوامر الدفع  ,أو طلب اصدار خطاب ضمان  :الستاذ /احمد محمد خورشيد  -الرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب توقيع أول مجتمعا مع الستاذ /حسام الدين أحمد صالح قاسم  -رئيس القطاع المالي
توقيع ثاني بدون حد أقصى (مع حق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تفويض افراد آخرين للتوقيع على
المعاملت البنكية بحد أقصى مليون جنيها مصريا) .ثالثا :المصادقة على كشف الحساب البنكي والبريدية أو طلب
دفتر شيكات :الموافقة للستاذ /هشام أشرف السيد حامد  -مدير الدارة المالية والعتماد للستاذ /حسام الدين أحمد
صالح قاسم رئيس القطاع المالي  .رابعا :التحويل من حسابات الشركة لسداد المستحقات الحكومية ومنها الضرائب
 التأمينات الجتماعية  -الصناديق الحكومية -ووزارة الستثمار والمناطق الحرة  -هيئة الرقابة المالية  -مصرللمقاصة  -صناديق الستثمار وكافة الجهات الحكومية الخرى والصناديق السيادية  :الستاذ /احمد محمد خورشيد
 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب توقيع أول مجتمعا مع الستاذ /حسام الدين أحمد صالح قاسم  -رئيس القطاعالمالي توقيع ثاني بدون حد أقصى (مع حق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تفويض افراد آخرين للتوقيع
على المعاملت البنكية بحد أقصى مليون جنيها مصريا) .خامسا :منح السيد /أحمد محمد خورشيد  -الرئيس
التنفيذي والعضو المنتدب حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة المنقولة التي ل تتجاوز قيمتها
الدفترية مليون جنيها على سبيل المثال ل الحصر (السيارات والحاسبات الليه والثاث المكتبي والمهمات
والمستلزمات المكتبية  ....الخ ) وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام ادارت المرور ومصلحة الشهر العقاري
وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية خارج الموازنة المعتمدة من المجلس .
 - 1791عامر علء عثمان عبد الغنى مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضه في التوقيع على عقد
التمويل
 - 1792أحمد زكي محمود حنفي مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1793احمد فوزى السيد احمد عليوه الناعم مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1794حازم محمود حسن عامر مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :للفرعين  -وتفويضة فى التوقيع
على عقد التمويل
 - 1795عبد العزيز محمود يسين محمود مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1796محمد عطية برى عطية مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
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 - 1797صبري عبد الناصر عبد ا عبد ربه مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1798طارق يحي عبد العظيم حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1799احمد سمير الصادق محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1800عبدالهادي احمد إبراهيم عبدالهادي مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1801ايمن اسامة محمد حبيبة مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضه فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1802ميلد كامل عوض كامل مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1803صبرى وجيه اسماعيل السيد كريت مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1804ايمن الجاسر محمد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1805هيثم جمال محمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ 2017-06-22
برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد التمويل
 - 1806محمود عبدالمنعم اسماعيل عبدالعال مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1807احمد السيد السيد المرسى مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  107031وتم ايداعه بتاريخ
 2017-06-22برقم ايداع  22784تم التأشير فى تاريخ  2017-06-22بــ  :وتفويضة فى التوقيع على عقد
التمويل
 - 1810هانى احمد افكار عثمان مدير المقيد برقم قيد  107100وتم ايداعه بتاريخ 2017-07-02
برقم ايداع  22980تم التأشير فى تاريخ  2017-07-02بــ  - :يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير وله
في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وتوقيع المعاملت وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها
وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحه وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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 - 1811اسامه محمد عادل سعد السيد المغربى مدير المقيد برقم قيد  107117وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-03برقم ايداع  23138تم التأشير فى تاريخ  2017-07-03بــ  :ويباشرالمديرون وظائفهم لمدة
سنتين من تاريخ تعيينهم.
 - 1812بروس اندرو مووات  BRUCE ANDREW MOWATمدير المقيد برقم قيد  107117وتم
ايداعه بتاريخ  2017-07-03برقم ايداع  23138تم التأشير فى تاريخ  2017-07-03بــ :
 - 1813ديفيد نيكولس كالي  David Nicholas Kellyمدير المقيد برقم قيد  107117وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-03برقم ايداع  23138تم التأشير فى تاريخ  2017-07-03بــ :
 - 1814جون بول ولبورن John Paul Welbornمدير المقيد برقم قيد  107117وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-03برقم ايداع  23138تم التأشير فى تاريخ  2017-07-03بــ  :استقالة
 - 1815تامر عيسى محمود سيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  78779وتم ايداعه
بتاريخ  2014-12-21برقم ايداع  31060تم التأشير فى تاريخ  2017-07-05بــ  :تجديد تعيين السادة
اعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة مع البقاء على ذات الختصاصات الموجودة بالسجل التجارى كما
هى دون ادنى تعديل
 - 1816ربى وليد حمزه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  107656وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-19برقم ايداع  25481تم التأشير فى تاريخ  2017-07-19بــ  :استقاله
 - 1817محمد ابراهيم حنانا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  107656وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-19برقم ايداع  25481تم التأشير فى تاريخ  2017-07-19بــ  :استقاله
 - 1818حنان نواف خويص عضو منتدب المقيد برقم قيد  107656وتم ايداعه بتاريخ 2017-07-19
برقم ايداع  25481تم التأشير فى تاريخ  2017-07-19بــ :
 - 1819عمر مصطفى شمس الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  107656وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-19برقم ايداع  25481تم التأشير فى تاريخ  2017-07-19بــ  :تعيين هذا المجلس وفقا لهذا
التشكيل لمدة  3سنوات تبدأ من  2022 / 5 / 19حتى  - 2025 / 5 / 18اعادة تحديد صلحيات مجلس الداره
لتكون كما يلى يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت
والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا
حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس الدارة أو العضو
المنتدب منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
الخطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راسمال الشركة وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام وتوقيع كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1820اسلم على الصغير نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  107656وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-19برقم ايداع  25481تم التأشير فى تاريخ  2017-07-19بــ :
 - 1821محمد محمد عبد الحى على عيد مدير فرع المقيد برقم قيد  107656وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-19برقم ايداع  25481تم التأشير فى تاريخ  2017-07-19بــ :
 - 1822عيسى امحمد عبد السلم كوسه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108171وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-01برقم ايداع  27243تم التأشير فى تاريخ  2017-08-01بــ  :تجديد تعيين مجلس الدارة
الحالى لمدة ثلث سنوات متتالية تبدأ من  2022 / 5 / 8وتنتهى فى 2025 / 5 / 7
 - 1823مصطفى حسين محمد محمود محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108480وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-09برقم ايداع  28358تم التأشير فى تاريخ  2017-08-09بــ  :ممثل عن شركة
رؤية للتطوير العقارى والسياحى ش.م.م بدل من السيد  /هشام على شكرى حافظ
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 - 1824محمد محمود فهمى سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  108480وتم
ايداعه بتاريخ  2017-08-09برقم ايداع  28358تم التأشير فى تاريخ  2017-08-09بــ  :ممثل عن
شركة رؤيه للتطوير العقارى والسياحى  -مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد  /محمد محمود فهمى سليمان
 رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى والسيد  /كريم أشرفهشام برقاوى  -عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى كما هى .
 - 1825كريم اشرف هشام برقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108480وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-09برقم ايداع  28358تم التأشير فى تاريخ  2017-08-09بــ  :ممثل عن شركة رؤية للتطوير
العقارى والسياحى ش.م.م بدل من السيد  /ياسر محمد زكى ابراهيم
 - 1827مدحت محمود محمد ريدى مدير و شريك المقيد برقم قيد  108703وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-15برقم ايداع  29243تم التأشير فى تاريخ  2017-08-15بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركين المتضامنين وللشركين المتضامنين مجتمعين او منفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض
والرهن كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية ولهم حق تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم كل ذلك باسم
الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما لهم حق القتراض والرهن
والتوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس والغير وكذا سلطة توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض
تلك السلطات الممنوحة لهم وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية وكذلك لهم حق كفالة الغير ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1828عمرو محمد احمد احمد الطويل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  52270وتم
ايداعه بتاريخ  2011-06-09برقم ايداع  10063تم التأشير فى تاريخ  2017-08-20بــ  :منح
صلحيات وسلطات توقيع إضافية نيابة عن الشركة وذلك على النحو التالي :للسيد /ايمن سعد سعد محرم والسيد/
ايهاب اميل شنوده دميان (مجتمعان) الحق في شراء او بيع او إيجار الصول التشغيلية (آلت ومعدات ومنقولت)
وذلك باسم ولصالح الشركة والمثول امام جميع الجهات الحكومية الرسمية والغير رسمية والتوقيع على عقود
الشراء او البيع او اليجار للصول التشغيلية (آلت ومعدات ومنقولت) امام الشهر العقاري والتوثيق ولهما
مجتمعان الحق في توكيل أو تفويض الغير او أيا من أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض ما ذكر .البقاء على
السلطات والصلحيات الخرى والواردة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل.
 - 1829علي شرف علي عواد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108853وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-20برقم ايداع  30023تم التأشير فى تاريخ  2017-08-20بــ  :يمثل السيد  /رئيس مجلس
الداره الشركه امام القضاء ويكون للسيد /على شرف على عواد رئيس مجلس الداره والسيده /سوسن ابراهيم
على السواح عضو مجلس الداره والسيد  /محمد على شرف على عواد عضو مجلس الداره منفردين حق الداره
والتوقيع نيابه عن الشركه امام جميع البنوك والمصارف وذلك فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان والتوقيع نيابه عن الشركه امام الشهر العقارى والهيئه العامه
للستثمار والسجل التجارى والضرائب والتعامل مع جهاز القاهره الجديده وجميع الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والحياء والوحدات المحليه ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1830سوسن ابراهيم على السواح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108853وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-20برقم ايداع  30023تم التأشير فى تاريخ  2017-08-20بــ :
 - 1831محمد علي شرف علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108853وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-20برقم ايداع  30023تم التأشير فى تاريخ  2017-08-20بــ :
 - 1837احمد محمود محمد صحصاح مدير عام المقيد برقم قيد  109378وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-06برقم ايداع  32518تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ  :بدل من  /ادريس احمد محمد
ادريس  -لهم مجتمعين او منفردين التعامل مع الجهات الحكومية لستصدار التراخيص والتصاريح والوراق
اللزمة لتسهيل عمل الشركة
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 - 1838اشرف منير محمد عطيه تحميل المقيد برقم قيد  109378وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  32518تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ :
 - 1839انيس جلل احمد المهدى تحميل المقيد برقم قيد  109378وتم ايداعه بتاريخ 2017-09-06
برقم ايداع  32518تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ :
 - 1840عصام كامل فرج خليل تحميل المقيد برقم قيد  109378وتم ايداعه بتاريخ 2017-09-06
برقم ايداع  32518تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ :
 - 1841عبد الحميد محمد عبد الحميد دويدار تحميل المقيد برقم قيد  109378وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-06برقم ايداع  32518تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ :
 - 1842مصطفى موسى اسماعيل حسن مدير و شريك المقيد برقم قيد  79074وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-31برقم ايداع  32268تم التأشير فى تاريخ  2017-09-13بــ  :تخارج
 - 1843اكرم عبد الفتاح احمد الزينى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  109859وتم
ايداعه بتاريخ  2017-09-20برقم ايداع  34534تم التأشير فى تاريخ  2017-09-20بــ  :تجديد مده
مجلس الداره الشركه لمده جديده  3سنوات
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 - 1844عمر عبد العزيز ابراهيم مهنا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1010وتم ايداعه بتاريخ
 1990-01-28برقم ايداع  189تم التأشير فى تاريخ  2017-09-26بــ  :المجموعة (أ) :السيد  /محمد أحمد
محمد وهبة  .بشأن المعاملت والتصرفات التية  -1 :الشتراك في المناقصات العامة والمحددة لتوريد المنتجات
والتوقيع على كافة العقود ذات الصلة واجراء اللزم فيما يخص ذلك  -2 .التوقيع على كافة العقود بما فيها العقود
الوارد فيها شرط تحكيم متعلق - :بيع المنتجات أو توزيعها داخل أو خارج مصر ,أو عقود متعلقة بنقل البضائع أو
شحنها أو تخزينها أو تصديرها خارج مصر  .عقود خدمات أو وكالة أو استشارات  .كافة أنواع التأمين  .ترويج
المنتجات شامل عقود متعلقة بالدعاية والرعاية  .استئجار عقارات لمدة ل تتجاوز الخمس سنوات أو استئجار
وشراء أصول غير عقارية -3 .شراء المنتجات والمواد واللت والماكينات وأي خدمات لزمة لسير عمل
الشركة -4 .التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بنشاط الستيراد -6 .التعامل في معاملت البنوك الطبيعية التي
تشمل فتح وغلق الحسابات البنكية والحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض في حدود الئتمانات المتفق
عليها للشركة -7 .بيع وشراء سيارات الشركة بكافة أنواعها والتوقيع امام الشهر العقاري ,وبيع وشراء قوالب
وآلت ومعدات ومواد خام ومواد نصف مصنعه ومواد استهلكيه وقطع غيار وغيرها من الصول الثابتة للشركة
مع إخطار مجلس الدارة في جلسات انعقاده التالية بمثل هذه العمليات للعلم .وذلك بشرط أن تكون قيمة المعاملة /
التصرف السابقة ل تتجاوز المليون يورو او ما يعادلها بالعملت الخرى .المجموعة (ب) :السيد  /أحمد ماهر
محمد محمد سعد الزواوي  .السيد  /مجد محمد سامي إبراهيم مسعد  .السيد /هشام عبدالهادي علي عبدالرزاق .
بشأن المعاملت والتصرفات التية -1 :الشتراك في المناقصات العامة والمحددة لتوريد المنتجات والتوقيع على
كافة العقود ذات الصلة واجراء اللزم فيما يخص ذلك  -2 .التوقيع على كافة العقود بما فيها العقود الوارد فيها
شرط تحكيم متعلق  :بيع المنتجات أو توزيعها داخل أو خارج مصر ,أو عقود متعلقة بنقل البضائع أو شحنها أو
تخزينها أو تصديرها خارج مصر  .عقود خدمات أو وكالة أو استشارات  .كافة أنواع التأمين  .ترويج المنتجات
شامل عقود متعلقة بالدعاية والرعاية  .استئجار عقارات لمدة ل تتجاوز الخمس سنوات أو استئجار وشراء أصول
غير عقارية -3.شراء المنتجات والمواد واللت والماكينات وأي خدمات لزمة لسير عمل الشركة -4.التوقيع
على كافة المستندات المتعلقة بنشاط الستيراد -6 .التعامل في معاملت البنوك الطبيعية التي تشمل فتح وغلق
الحسابات البنكية والحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض في حدود الئتمانات المتفق عليها للشركة -7.بيع
وشراء سيارات الشركة بكافة أنواعها والتوقيع امام الشهر العقاري ,وبيع وشراء قوالب وآلت ومعدات ومواد خام
ومواد نصف مصنعه ومواد استهلكيه وقطع غيار وغيرها من الصول الثابتة للشركة مع إخطار مجلس الدارة
في جلسات انعقاده التالية بمثل هذه العمليات للعلم -8 .التعيين والنهاء والتعامل مع كافة شئون الفراد والعمالة
والهيكل التنظيمي الخاص بالشركة ,أبرام اتفاقيات فرديه او جماعيه مع العاملين ,صرف سلف نقديه للعاملين-9.
تمثيل الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بكافة القطاعات والقسام والهيئات
والدارات والمكاتب واللجان سواء كانت عامه أو خاصه أي كانت طبيعتها -10 .متابعة كل ما يتعلق بتحصيل
الديون المستحقة للشركة ومنح الخصومات وقبول الشيكات النقدية والكمبيالت والسندات وأية أوراق مالية أخرى
بخلف الشعارات المدفوعة للطراف الخارجية نيابة عن الشركة وليس من سلطته إصدار ضمانات تعهدية-11.
التوقيع عن الشركة بالقتراض لدي البنوك والتي تصبح نافذة مباشرة ,على ان يحاط المجلس علما بما يتم من
اقتراض في أول جلسة تالية للمجلس -12.وضع وتعديل لوائح الشركة .وذلك بشرط أن تكون قيمة المعاملة /
التصرف السابقة ل تتجاوز المليوني يورو او ما يعادلها بالعملت الخرى.المجموعة (ج) :السيد  /ستيفانو زيلياني
 .السيد  /ميهمت كالديريم.بشأن المعاملت والتصرفات التية -1:الشتراك في المناقصات العامة والمحددة لتوريد
المنتجات والتوقيع على كافة العقود ذات الصلة واجراء اللزم فيما يخص ذلك -2.التوقيع على كافة العقود بما فيها
العقود الوارد فيها شرط تحكيم متعلق -:بيع المنتجات أو توزيعها داخل أو خارج مصر ,أو عقود متعلقة بنقل
البضائع أو شحنها أو تخزينها أو تصديرها خارج مصر.عقود خدمات أو وكالة أو استشارات .كافة أنواع التأمين .
ترويج المنتجات شامل عقود متعلقة بالدعاية والرعاية  .استئجار عقارات لمدة ل تتجاوز الخمس سنوات أو
استئجار وشراء أصول غير عقارية  -3 .شراء المنتجات والمواد واللت والماكينات وأي خدمات لزمة لسير
عمل الشركة -4 .التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بنشاط الستيراد -5 .مناقشة وتسوية واقامة وأنهاء
المنازعات والقضايا وكافة والجراءات القضائية والتحكيم والتصرفات والتصالح والقرار والنكار والبراء
وخلفة ,وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها ومأمورياتها -6.التعامل
في معاملت البنوك الطبيعية التي تشمل فتح وغلق الحسابات البنكية والحصول على التسهيلت الئتمانية
والقروض في حدود الئتمانات المتفق عليها للشركة -7.بيع وشراء سيارات الشركة بكافة أنواعها والتوقيع امام
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الشهر العقاري ,وبيع وشراء قوالب وآلت ومعدات و مواد خام ومواد نصف مصنعه ومواد استهلكيه وقطع غيار
وغيرها من الصول الثابتة للشركة مع إخطار مجلس الدارة في جلسات انعقاده التالية بمثل هذه العمليات للعلم.
 -8التعيين والنهاء والتعامل مع كافة شئون الفراد والعمالة والهيكل التنظيمي الخاص بالشركة ,أبرام اتفاقيات
فرديه او جماعيه مع العاملين ,صرف سلف نقديه للعاملين -9 .تمثيل الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية بكافة القطاعات والقسام والهيئات والدارات والمكاتب واللجان سواء كانت عامه أو خاصه أي
كانت طبيعتها -10 .متابعة كل ما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للشركة ومنح الخصومات وقبول الشيكات
النقدية والكمبيالت والسندات وأية أوراق مالية أخرى بخلف الشعارات المدفوعة للطراف الخارجية نيابة عن
الشركة وليس من سلطته إصدار ضمانات تعهدية -11 .التوقيع عن الشركة بالقتراض لدي البنوك والتي تصبح
نافذة مباشرة ,على ان يحاط المجلس علما بما يتم من اقتراض في أول جلسة تالية للمجلس  -12وضع وتعديل
لوائح الشركة وذلك أي كانت قيمة المعاملة  /التصرف تمارس سلطات تـفــويـض الغير وفقا للقواعد المفصلة
أعله وعلى أي حال يجب أن تقتصر على معاملت  /تصـرفات مــحـدده على وجه الخصوص .علما بأن
صلحيات الـتـوقـيـع المشار اليها يـجــب ان تمـارس بشكل مزدوج لي أثنين من الشخاص المفوضين
بـالـمـجـمـوعة (أ) أو الـمـجـمـوعة (ب) او الـمـجـمـوعة (ج) وفـقا للختصاصات المحدده .كما ان القواعد
المذكورة أعله للمعاملت مــع الـبـنـوك سوف تنطبق أيضا على المعاملت عبر شبكة النترنت والخدمات
يحق تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب.
اللكترونية.
 - 1845عمرو رجب عبده الكرداوى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  74761وتم
ايداعه بتاريخ  2014-06-23برقم ايداع  15458تم التأشير فى تاريخ  2017-09-27بــ  :تجديد عضويه
مجلس الداره الحالي لمده ثلث سنوات قادمه مع بقاء التفويضات السابقه كما هي
 - 1846برافين كومار جوبتا نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99330وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-24برقم ايداع  37012تم التأشير فى تاريخ  2017-09-28بــ  :ممثل عن شركة دى اكس سى
هاج بى فى .
 - 1847ساثيا فيجايا راو نيريخى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99330وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-24برقم ايداع  37012تم التأشير فى تاريخ  2017-09-28بــ  :ممثل عن شركة دي اكس سي
هاج بي في .
 - 1848دارين بول داينتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99330وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-24برقم ايداع  37012تم التأشير فى تاريخ  2017-09-28بــ  :ممثل عن شركة دى اكس سى
هاج بى فى
 - 1849نيفين مفتاح جلل فتح الباب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  99330وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-24برقم ايداع  37012تم التأشير فى تاريخ  2017-09-28بــ  :ممثل عن شركة دى اكس سى
هاج بى فى .
 - 1850اسلم محمد طاهرمحمد احمد عفيفي مدير المقيد برقم قيد  110108وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-28برقم ايداع  35731تم التأشير فى تاريخ  2017-09-28بــ  :استقالة
 - 1851مروه محمد طه هلل مدير المقيد برقم قيد  110108وتم ايداعه بتاريخ  2017-09-28برقم
ايداع  35731تم التأشير فى تاريخ  2017-09-28بــ :
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 - 1832شريف فتحى مصطفى بدر مدير المقيد برقم قيد  109225وتم ايداعه بتاريخ 2017-08-29
برقم ايداع  31806تم التأشير فى تاريخ  2017-08-29بــ  :قرر مجلس إدارة الشركة إلغاء جميع صلحيات
التوقيع المقيدة في السجل التجاري والممنوحة للسيدة /ميشال كلرلهرت ,تحمل جواز سفر بريطاني رقم
 ,520473356والسيد /أحمد حاتم عبد الرحيم رفعت مصطفى رفعت ,مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي
مصرية رقم  ,28012100102751,9والسيد /إيمون جيرارد ماكلنيرني ,يحمل جواز سفر بريطاني رقم
 ,575412417والسيد  /مدحت رأفت محب إسكندر ,مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي مصرية رقم
 ,27810070105059وأعضاء المجموعة (أ) ,كما قرر مجلس الدارة إضافة السيد  /مهاب إبراهيم مياز أحمد
صبيح ,مصري الجنسية ويحمل جواز سفر مصري رقم  A22195599إلى المجموعة (أ) والمجموعة (ج),
وإضافة السيد  /شريف فاروق نجيب سعيد ,مصري الجنسية ويحمل جواز سفر مصري رقم  A21418034إلى
المجموعة (أ) والمجموعة (ج) ,وإضافة السيد  /جيمس ماكفارلينج ,يحمل جواز سفر بريطاني رقم
 551756307إلى المجموعة (أ).2 .كما قرر أيضا مجلس إدارة الشركة إضافة مجموعة جديدة ,وهي
المجموعة (ج) ,إلى السجل التجاري .وبالتالي ل يجوز لي شخص من المجموعة (ج) شمباشرة صلحيات التوقيع
الموكلة إليه بحسب ما ذشكر في السجل التجاري إل بعد الحصول على تفويض إضافي من أي شخص من
الشخاص المذكورين بشكل حصري في المجموعة (أ) .3 .وبناء عليه ,يصبح هيكل المجموعة (أ) والمجموعة
(ب) والمجموعة (ج) على النحو التالي :المجموعة (أ) .1 :السيد  /لمبرتو لوكانجلو جراجليا ,ويحمل جواز
السيد  /جيمس ستيفن أكسيلبي ,ويحمل جواز سفر بريطاني رقم
سفر بريطاني رقم .2 .522883307
السيد  /ريمون فكري حنا اسحق ,ويحمل بطاقة قومية مصرية رقم
.3 .507551808
.4 27610192300058السيد  /أندرو هيندرسون ,ويحمل جواز سفر بريطاني رقم .5 529206000السيد /
شريف فتحي مصطفى بدر ,مصري الجنسية ويحمل بطاقة قومية مصرية رقم .6 .26401120101792السيد
السيد  /مهاب إبراهيم مياز أحمد
 /بول ستيوارت ويلكوك ,ويحمل جواز سفر بريطاني رقم .7 112100795
صبيح ,مصري الجنسية ويحمل جواز سفر مصري رقم .A22195599. 8السيد  /شريف فاروق نجيب سعيد,
مصري الجنسية ويحمل جواز سفر مصري رقم .A21418034. 9السيد  /جيمس ماكفارلينج ,ويحمل جواز
سفر بريطاني رقم  .551756307المجموعة (ب).1 :السيد  /جيمس مايكل بولتون ,ويحمل جواز سفر
السيدة  /أماريندر كور بوراي ,وتحمل جواز سفر بريطاني رقم
بريطاني رقم .2 .521157517
 .548477664المجموعة (ج).1 :السيد  /مهاب إبراهيم مياز أحمد صبيح ,مصري الجنسية ويحمل جواز سفر
مصري رقم .A22195599. 2السيد  /شريف فاروق نجيب سعيد ,مصري الجنسية ويحمل جواز سفر مصري
رقم A21418034
 - 1833لمياء عمر السراج مدير المقيد برقم قيد  109351وتم ايداعه بتاريخ  2017-09-06برقم
ايداع  32344تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ  :ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل
المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى ذلك اوسع السلطات والصلحيات للتعامل باسم الشركة فيما عدا ما
احتفظ به القانون اولئحته التنفيذية للجمعيه العامه  .وللسيدة /ديما السراج – والسيدة  /لمياء عمر السراج –
مديرى الشركة ( مجتمعين او منفردين ) حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات
الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل كما لهم
حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى
والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها .كما
لهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار ومصلحه
الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحه الجمارك
والضرائب والتأمينات الجتماعية والهيئة العامه للرقابه على الصادرات ومصلحه الموازين والدمغه ووزارة
التموين والتجارة الداخليه والتوقيع على التفاقيات داخل جمهورية مصر العربية أوخارجها كما أن لهم الحق فى
توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر .

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

Page 1016 of 1372

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 2017-09-06برقم

 - 1834وجيه محمد على وهبه مدير المقيد برقم قيد  109351وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  32344تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ  :الدارى  -استقالة
 - 1835ديما السراج مدير المقيد برقم قيد  109351وتم ايداعه بتاريخ  2017-09-06برقم ايداع
 32344تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ :
 - 1836احمد احمد محمد طلبه تحميل المقيد برقم قيد  109378وتم ايداعه بتاريخ 2017-09-06
برقم ايداع  32518تم التأشير فى تاريخ  2017-09-06بــ :
 - 1852سمير باتاشارجي  Samir Bhattacharjeeمدير عام المقيد برقم قيد  110209وتم ايداعه
بتاريخ  2017-10-02برقم ايداع  36110تم التأشير فى تاريخ  2017-10-02بــ  :يمثل المديرون
الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداراة الشركة و التعامل
باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .يمثل المديرين
السيد /سمير باتاشارجي  Samir Bhattacharjeeو السيد /ياسر محمود محمد إسماعيل مجتمعين او منفردين
 الشركة فى علقتها مع الغير و لهما اوسع السلطات للتعامل باسمها و اجراء كافة العقود و المعاملت الداخليةضمن غرض الشركة .و للمديرين منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغرضها أمام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و الجمارك و الموانئ
و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك
لهما حق التوقيع على عقود القتراض وعقود الرهن و عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و
الراضي و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء
الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل و لهما الحق في التوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي للشركة امام الشهر العقاري .
ولهما حق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .وللسيد  /سمير باتاشارجي Samir
 Bhattacharjeeمنفردا الحق فى التوقيع على عقود البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و
السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها.
 - 1853اسامه وصفى محمد حموده مدير المقيد برقم قيد  110465وتم ايداعه بتاريخ 2017-10-10
برقم ايداع  37231تم التأشير فى تاريخ  2017-10-10بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عند الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديران السيد  /خالد عتمان محمد عتمان
والسيد  /اسامه وصفي محمد حموده منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك الحق في
التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن و البيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وحق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و للسيد  /خالد عتمان محمد عتمان والسيد  /اسامه
وصفي محمد حموده مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن للنفس والغير وكل ذلك بإسم
الشركة ولصالحها وكذا لهما الحق في توكيل البنك الهلي المصري ( او البنوك) او الغير في كل أو بعض ما ذكر
وذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية
 - 1854محمد محمد فاضل عصله نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  110476وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-10برقم ايداع  37279تم التأشير فى تاريخ  2017-10-10بــ :
 - 1855عبدالقادر محمد علي حجار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  110476وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-10برقم ايداع  37279تم التأشير فى تاريخ  2017-10-10بــ :

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

Page 1017 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1856احمد محمد عصله رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  110476وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-10برقم ايداع  37279تم التأشير فى تاريخ  2017-10-10بــ  :الموافقة والمصادقة علي تجديد
تشكيل مجلس الدارة بنفس التشكيل السابق وتبقي الصلحيات كما هي موجودة بالسجل التجاري ويبقي تشكيل
مجلس الدارة كالتالي
 - 1857احمد صلح محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  3981وتم ايداعه بتاريخ  2017-10-12برقم
ايداع  37815تم التأشير فى تاريخ  2017-10-12بــ :
 - 1858مصطفى محمد زكريا محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  18301وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-30برقم ايداع  4256تم التأشير فى تاريخ  2017-10-17بــ :
 - 1859حسن على اسماعيل محمود مدير فرع المقيد برقم قيد  18301وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-30برقم ايداع  4256تم التأشير فى تاريخ  2017-10-17بــ :
 - 1860احمد وائل كامل عبدالعاطى مدير فرع المقيد برقم قيد  18301وتم ايداعه بتاريخ
 2006-03-30برقم ايداع  4256تم التأشير فى تاريخ  2017-10-17بــ :
 - 1861اسماء محروس علي كامل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111039وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-22برقم ايداع  39440تم التأشير فى تاريخ  2017-10-22بــ :
 - 1862حربي حسن محمد محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  111039وتم ايداعه
بتاريخ  2017-10-22برقم ايداع  39440تم التأشير فى تاريخ  2017-10-22بــ  :مع بقاء سلطات و
اختصاصات اعضاء مجلس الداره المدونه بالسجل التجاري كما هي دون تعديل
 - 1863شيماء احمد عبدا ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111039وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-22برقم ايداع  39440تم التأشير فى تاريخ  2017-10-22بــ  :استقاله
 - 1864نادره عبد المنعم محمد علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111039وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-22برقم ايداع  39440تم التأشير فى تاريخ  2017-10-22بــ :
 - 1867ياسر ابراهيم عبد ا محمد مدير المقيد برقم قيد  63617وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-23
برقم ايداع  1867تم التأشير فى تاريخ  2017-10-25بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة -
يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او اللئحه التنفيذية للجمعية العامة -
وللمديران السيد /ياسر إبراهيم عبدا محمد والسيد /محمد فهمى مهدى طه مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافه اشكالهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ,وكذلك لهما مجتمعين او
منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها  ,ولهما مجتمعين او
منفردين كافة صور التعامل لدى جميع البنوك والمصارف ولهما حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنيه والتجارية ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1868مـحمـد فهمى مهــدى طـــه مدير المقيد برقم قيد  63617وتم ايداعه بتاريخ 2013-01-23
برقم ايداع  1867تم التأشير فى تاريخ  2017-10-25بــ :
 - 1869هاني عبد العزيز احمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  63617وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-23برقم ايداع  1867تم التأشير فى تاريخ  2017-10-25بــ :
 - 1870فادى محمد القاضى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  111468وتم ايداعه
بتاريخ  2017-10-26برقم ايداع  40499تم التأشير فى تاريخ  2017-10-26بــ :
 - 1871اريج محمد امير التاسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111468وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-26برقم ايداع  40499تم التأشير فى تاريخ  2017-10-26بــ :
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 - 1872محمد سعيد رياض الحسينى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111468وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-26برقم ايداع  40499تم التأشير فى تاريخ  2017-10-26بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات مع بقاء تشكيل مجلس الدارة
 - 1873سامر محمد قدو رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111763وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-30برقم ايداع  41192تم التأشير فى تاريخ  2017-10-30بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة
 - 1874صلح الدين محمد غــنـايـمـى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  111763وتم
ايداعه بتاريخ  2017-10-30برقم ايداع  41192تم التأشير فى تاريخ  2017-10-30بــ  :استقاله
 - 1875محمد نذير محمد بسام الكمشة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111763وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-30برقم ايداع  41192تم التأشير فى تاريخ  2017-10-30بــ :
 - 1876محمد محمد نذير الكمشة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  111763وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-30برقم ايداع  41192تم التأشير فى تاريخ  2017-10-30بــ :
 - 1877منتصر ابراهيم محمد رؤوف مدير المقيد برقم قيد  111931وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-31برقم ايداع  41626تم التأشير فى تاريخ  2017-10-31بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة-يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها في ماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة وللسيد  /منتصر ابراهيم محمد رؤوف  ,والسيد  /وميض الحمة رعد الراوي  ,والسيدة  /ايلف
منتصر ابراهيم  -منفرديين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حساباته 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 اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل وله حق
والجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية توكيل الغير في
كل او بعض ما ذكر  ,وللسيد  /تامر القصبي امين عبد القادر  -حق ادارة العلقات العامة بالشركة فقط .
 - 1878تامر القصبى امين عبدالقادر مدير المقيد برقم قيد  111931وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-31برقم ايداع  41626تم التأشير فى تاريخ  2017-10-31بــ :
 - 1879عمر عبد النبي عمر احمد مدير المقيد برقم قيد  111931وتم ايداعه بتاريخ 2017-10-31
برقم ايداع  41626تم التأشير فى تاريخ  2017-10-31بــ  :خروج
 - 1880وميض الحمد رعد الراوي مدير المقيد برقم قيد  111931وتم ايداعه بتاريخ 2017-10-31
برقم ايداع  41626تم التأشير فى تاريخ  2017-10-31بــ :
 - 1881ايلف منتصر ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  111931وتم ايداعه بتاريخ  2017-10-31برقم
ايداع  41626تم التأشير فى تاريخ  2017-10-31بــ :
 - 1882محمد احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112000وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-01برقم ايداع  41758تم التأشير فى تاريخ  2017-11-01بــ :
 - 1883عزه احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112000وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-01برقم ايداع  41758تم التأشير فى تاريخ  2017-11-01بــ :
 - 1884صادق احمد صادق السويدى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  112000وتم
ايداعه بتاريخ  2017-11-01برقم ايداع  41758تم التأشير فى تاريخ  2017-11-01بــ  :تجديد تشكيل
مجلس الدارة لمدة جديدة وذلك بذات التشكيل  .وبذات الصلحيات الواردة بالسجل التجارى كما هى
 - 1885سعيد احمد عبد الشافى السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  112154وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-05برقم ايداع  42305تم التأشير فى تاريخ  2017-11-05بــ :
 - 1886عمرو فؤاد عبد العاطى محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  64489وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-28برقم ايداع  4507تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ :
 - 1887حسن احمد حسن محمد جزر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  64489وتم ايداعه
بتاريخ  2013-02-28برقم ايداع  4507تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ :
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 - 1888ياسمين عبد المولى جابر طه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  64489وتم ايداعه
بتاريخ  2013-02-28برقم ايداع  4507تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ :
 - 1890الفولي سعد فرغلي محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  112469وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-08برقم ايداع  43271تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ  :اعادة تشكيل مجلس
الدارة  -تعديل الداره والتوقيع لتصبح علي النحو التالي  -الفولى سعد فرغلى محمد رئيس مجلس اداره وعضو
منتدب هو الممثل القانونى للشركه وله الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم .وله الحق فى التوقيع
على عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وكذلك الحق في شراء الراضي والسيارات وجميع
الصول الخاصه بالشركة امام جميع الجهات الحكوميه وخاصة المرور والشهر العقاري وجميع الوزارات
والهيئات في جمهورية مصر العربيه وكل ذلك باسم الشركة ولصالح الشركة اما حق بيع الصول فيلزم له موافقه
الجمعيه العموميه وفيما يخص سيارات نقل الموال المصفحه وعددهم اثنتان فقد وافقت الجمعيه العموميه على
السير فى اجراءات البيع وخولت السيد رئيس مجلس الداره /الفولى سعد محمد فرغلى والسيد  /محمد السيد
محمد محمد نائب رئيس مجلس الداره مجتمعين فى التوقيع على عقود البيع أمام جميع الجهات الحكومية والغير
حكومية وأمام الشهر العقاري والمرور -للسيد رئيس مجلس الداره هو والسيد /محمد السيد محمد محمد نائب
رئيس مجلس الداره مجتمعين او منفردين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع علي الشيكات وصرف الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وإستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ويستثنى مما سبق حق القتراض
والرهن وحق سحب او صرف مبالغ او شيكات تجاوز  250الف جنيه فهو حق لهما مجتمعين فقط وكل ذلك بأسم
الشركه وضمن أغراضها .ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما منفردين إبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهما منفردين حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  -يختص السيد  -شادي طارق عنتر
عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدارة بالشئون الداريه الخاصه بالشركة من تعيين الموظفيين وافراد المن
وامضاء عقودهم وتحديد مرتباتهم وفصلهم .
 - 1891شادي طارق عنتر عبدالحميد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112469وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-08برقم ايداع  43271تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ  :استقالة
 - 1892محمد السيد محمد محمد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112469وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-08برقم ايداع  43271تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ :
 - 1893سناء محمد حافظ غـالـى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112469وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-08برقم ايداع  43271تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ :
 - 1894احمد عبد الرحمن العزازي عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  112469وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-08برقم ايداع  43271تم التأشير فى تاريخ  2017-11-08بــ :
 - 1895ابراهيم محمود ابراهيم على العربى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112527وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-09برقم ايداع  43530تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ  :تفويض السيد /حسين
عطية عبد الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح العتمادات
المستندية وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على التحويلت وطلبات
السداد الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات
 - 1896ابراهيم محمود ابراهيم على العربى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112528وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-09برقم ايداع  43531تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ  :تفويض السيد /حسين
عطية عبد الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح العتمادات
المستندية وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على التحويلت وطلبات
السداد الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات
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 - 1897ابراهيم محمود ابراهيم على العربى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112529وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-09برقم ايداع  43532تم التأشير فى تاريخ  2017-11-09بــ  - :تفويض السيد/
حسين عطية عبد الخالق نجم الدين بالتوقيع لدى البنوك التى تتعامل معها الشركة وكذلك على نماذج فتح
العتمادات المستندية وخطابات تعديل العتمادات وكل ما يخص العتمادات المستندية وكذلك التوقيع على
التحويلت وطلبات السداد الليكتروني للجمارك والضرائب والمرتبات .
 - 1898احمد محمد عصام طه الدالي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10440وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-26برقم ايداع  6426تم التأشير فى تاريخ  2017-11-14بــ  - :يمثل رئيس مجلس الدارة أو
الرئيس التنفيذى الشركة أمام القضاء  -يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة
,الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين  ,وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض
ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين .
 - 1899محمد عبد الخالق مطاوع عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10440وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-26برقم ايداع  6426تم التأشير فى تاريخ  2017-11-14بــ :
 - 1900حسام الدين منذر قبانى الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  10440وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-26برقم ايداع  6426تم التأشير فى تاريخ  2017-11-14بــ  :والعضو المنتدب
 - 1901فاطمة محمد السيد دياب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10440وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-26برقم ايداع  6426تم التأشير فى تاريخ  2017-11-14بــ :
 - 1902احمد رياض عبد ا السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10440وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-26برقم ايداع  6426تم التأشير فى تاريخ  2017-11-14بــ  :للشئون المالية
 - 1903لمى ابراهيم ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  112803وتم ايداعه بتاريخ  2017-11-15برقم
ايداع  44588تم التأشير فى تاريخ  2017-11-15بــ  :استقالة
 - 1904عدنان محمد عادل حالول مدير المقيد برقم قيد  112803وتم ايداعه بتاريخ 2017-11-15
برقم ايداع  44588تم التأشير فى تاريخ  2017-11-15بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله
فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والصرف واليداع من البنوك وجميع اشكال التعامل
مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود البيع والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
كما له حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية كما له حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 1905احمد عبد الجبار محمد الشرقاوى مصفى المقيد برقم قيد  112971وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-20برقم ايداع  45281تم التأشير فى تاريخ  2017-11-20بــ  - :وفاء ما على الشركه من
ديون و التزامات  -بيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلنى او بايه طريقه أخرى يراها  -تمثيل الشركه
امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم
 - 1906شرقاوى محمد سيد على عضو منتدب المقيد برقم قيد  113081وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-22برقم ايداع  45622تم التأشير فى تاريخ  2017-11-22بــ :
 - 1907عبد الرحمن عمر محمد عيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113081وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-22برقم ايداع  45622تم التأشير فى تاريخ  2017-11-22بــ :
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 - 1908محمد صبحى ابراهيم شعبان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113081وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-22برقم ايداع  45622تم التأشير فى تاريخ  2017-11-22بــ  :وافق الحضور بالجماع على
إلغاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد  /شرقاوي محمد سيد على وتعديل صلحيات التوقيع أمام البنوك والغير
وإلغاء كافة التفويضات السابقة والصادرة عن مجلس الدارة السابق بالتوقيع عن الشركة وأمام البنوك والغير
السابق منحها للسيد /شرقاوي محمد سيد على .كما وافق الحضور بالجماع على إعادة تشكيل مجلس الدارة
وتوزيع وتعديل الصلحيات بين أعضاء المجلس لتصبح علي النحو التي  -:يمثل السيد  /محمد صبحي إبراهيم
شعبان رئيس مجلس إدارة الشركة .وله في ذلك كافة الصلحيات وقد فوض السيد رئيس مجلس الدارة السيد
نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد  /هاني صبحي إبراهيم شعبان منفردا أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية وله منفردا الحق
في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع على جميع العقود أمام كافة الهيئات والجهات وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وصرف وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على
الشيكات وصرفها واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء كافة اصول الشركة 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 الذنيه 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
 - 1909وائل صبحى ابراهيم شعبان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113081وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-22برقم ايداع  45622تم التأشير فى تاريخ  2017-11-22بــ :
 - 1910احمد على ابراهسم محليس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113081وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-22برقم ايداع  45622تم التأشير فى تاريخ  2017-11-22بــ :
 - 1911هانى صبحى ابراهيم شعبان نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 113081
وتم ايداعه بتاريخ  2017-11-22برقم ايداع  45622تم التأشير فى تاريخ  2017-11-22بــ :
 - 1912عمرو حنفى محمود على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113081وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-22برقم ايداع  45622تم التأشير فى تاريخ  2017-11-22بــ :
 - 1913نائل عبد الرحمن محمد درويش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية
العامه للبترول
 - 1914محمد احمد الصاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات
الخدمة الوطنية
 - 1915صلح الدين محمد محمد ناصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات
الخدمه الوطنية
 - 1916عبد الباسط السايح عبد الباسط رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  113317وتم
ايداعه بتاريخ  2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن
جهاز مشروعات الخدمه الوطنية -تم تجديد تعيين السادة أعضاء مجلس الدارة لمدة جديدة
 - 1917اسامه جلل محمد الطنطاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات
الخدمه الوطنية
 - 1918تامر ابراهيم عبد الرحمن النفيلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن جهاز مشروعات
الخدمه الوطنية
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 - 1919محمد أحمد عبد الجواد احمد عبدا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه
بتاريخ  2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن جهاز
مشروعات الخدمه الوطنية
 - 1920علء عبد الفتاح البطل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية
العامه للبترول
 - 1921محمد محمود محمد بيضون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  113317وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-27برقم ايداع  46671تم التأشير فى تاريخ  2017-11-27بــ  :ممثل عن الشركة العامه
للبترول
 - 1923هند عبدالمعز عبدالونيس على مدير المقيد برقم قيد  113398وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-28برقم ايداع  46930تم التأشير فى تاريخ  2017-11-28بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المديرون الشركه فى علقتهم مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه
للجمعيه العامه  -وللمديرون منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وبيع
اصول الشركه وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ولهما الحق
في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما الحق في توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 1924عمرو محمد بدر عبدالباسط عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106342وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-30برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ ( :غير تنفيذي)  -مستقل
 - 1925تايا سميح انسي نجيب ساويرس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106342وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-30برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ :
 - 1926اشرف سور نسيم عازر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106342وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-30برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ  :تنفيذى  -ممثل عن شركة
اوراسكوم القابضة للتنمية AG
 - 1927محمد سامى سعد زغلول رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106342وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-30برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ  :ممثل لشركة اوراسكوم القابضة
للتنمية  - AGالموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة وتجديد مدته  .الموافقة على تعديل سلطات التوقيع بالنيابة
عن الشركة على النحو التالي -1:إلغاء توقيع الستاذ /طارق فيصل يوسف سليمان حيالي من كافة توقيعات
الشركة -2 .بالنسبة للتوقيعات الرئيسية المعتمدة أمام البنوك بفتح الحسابات والسحب واليداع والتحويلت وفك
وربط الودائع وأى إجراءات بنكية أخرى بمختلف البنوك بدون حد أقصى ,يكون التوقيع لي اثنين مجتمعين من
السادة التالي أسمائهم  -السيد /عمر محمد علي الحمامصي  -السيد /طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جادا
 السيد /أشرف سور نسيم عازر  -السيد /وهيب فوزي فهمي برسوم على أن تكون سلطة التوقيع لي أثنينمنهم مجتمعين ويكون لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر -3 .بالنسبة لتوقيعات قطاع
تنمية الراضي والقطاع العقاري بالبنوك  -إضافة توقيع الستاذ /أشرف سور نسيم عازر والستاذ /محمد عادل
محمد عبد الوهاب محمد عامر إلي المجموعة ( أ )  -إضافة توقيع الستاذ /محمد حسن سعد إبراهيم إلي المجموعة
( ب ) -4 .بالنسبة لتوقيعات بيع الوحدات :إلغاء توقيع السيد /أحمد صفوان محمد محمود الحلواني وإضافة توقيع
الستاذ /محمد حسن سعد إبراهيم والستاذ عمرو فكري محمد المعظمي .
 - 1928عمر محمد علي الحمامصي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106342وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-30برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ  :المنتدب  -ممثل عن شركة
اوراسكوم القابضة للتنمية AG
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 - 1929رضا محمد محى الدين احمد فرحات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106342وتم ايداعه
بتاريخ  1996-08-30برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ  - :ممثل لشركة
اوراسكوم القابضة للتنمية AG
 - 1930محمد هشام عباس زعزوع عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106342وتم ايداعه بتاريخ
 1996-08-30برقم ايداع  2842تم التأشير فى تاريخ  2017-12-13بــ  ( :غير تنفيذي )مستقل
 - 1931سامي سيد عبد الحافظ البرغوتي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 114141
وتم ايداعه بتاريخ  2017-12-14برقم ايداع  49716تم التأشير فى تاريخ  2017-12-14بــ  :ى أن
يكون حق التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و له منفردا الحق فى
التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العــام و قطاع
العمــال و القطاع الخــاص بكافه اشكالهـم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من إيداع و فتح حسابات
و إستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك بإسم
الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له حق السحب من البنوك و التوقيع على الشيكات و الشراء و كل ذلك بإسم
الشركة و لصالحها  .وله الحق فى تعيين و عــزل مستخدمى و وكلء الشـركــة و تحديد مرتبـاتهم و اجورهم و
ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعــاملت الشركـة بالنقد أو بالجل  , .و له حق
القتراض من البنوك و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و له حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  ,و لمجلس الدارة الحق فى أن يعيين عدة مديرين أو وكلء
مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين
 - 1932فتحي سيد عبد الحافظ البرغوتي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114141وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-14برقم ايداع  49716تم التأشير فى تاريخ  2017-12-14بــ :
 - 1933عمر فتحي سيد عبد الحافظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114141وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-14برقم ايداع  49716تم التأشير فى تاريخ  2017-12-14بــ :
 - 1934سونج يوان فا مدير عام المقيد برقم قيد  114287وتم ايداعه بتاريخ  2017-12-18برقم
ايداع  50336تم التأشير فى تاريخ  2017-12-18بــ  :استقالة
 - 1935هوانج جين شيان  HUANG JINXIANعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114287وتم
ايداعه بتاريخ  2017-12-18برقم ايداع  50336تم التأشير فى تاريخ  2017-12-18بــ  :استقالة
 - 1936يانج لين  YANG LINعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114287وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-18برقم ايداع  50336تم التأشير فى تاريخ  2017-12-18بــ  :استقالة
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 - 1938محمد صبحي الداود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67752وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-25برقم ايداع  16427تم التأشير فى تاريخ  2017-12-24بــ  :تحديد صلحيات رئيس مجلس
الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لتصبح كالتالي  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في
إن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين " .لرئيس
مجلس الدارة الستاذ /محمد صبحي الداود ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ  /أحمد صبحي
الداود " منفردين أو مجتمعين" حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية
والدارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة وباسم الشركة وحق استخراج
كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة وخاصة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع
قطاعاتها المختلفة والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء وشركات الغاز وكذلك
مرافق المياه ومرافق الصرف الصحي والمرافق العامة بكافة أنواعها والشركة المصرية للتصالت ومصلحة
الجمارك بمختلف قطاعاتها ووزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وهيئة التنمية الصناعية بجميع أدارتها المختلفة وكافة أجهزة المدن الجديدة والقرى والمجالس والوحدات المحلية
في جميع أنحاء الجمهورية ووزارة ودوائر العمل وقطاعاتها وغيرها من المصالح والهيئات الحكومية والدارية
المختلفة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ووزارة القوي العاملة والسجل التجاري ومصلحة الضرائب
المصرية بجميع أنواعها المختلفة والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية بجميع مكاتبها المختلفة كما لهم (منفردين أو
مجتمعين) حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة البنوك والمصارف المختلفة والقتراض منها والرهن
لصول الشركة وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وحق فتح وغلق وفك وربط وتحويل الحسابات وإجراء
العتمادات المستندية واستصدار خطابات وشهادات الضمان باسم الشركة أمام كافة البنوك والمصارف المختلفة
والتوقيع علي الشيكات وفي السحب واليداع والصرف بصفة عامة كما لهم أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي ومديرون الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
ومكافأتهم وحق وشراء كافة الصول الثابت منها والمنقول باسم الشركة وفي وشراء الراضي والعقارات
والسيارات كل هذا باسم الشركة ولصالحها أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية ومصلحة الشهر العقاري
والتوثيق واستخراج كافة الرخص اللزمة للسيارات واستلمها من كافة إدارات المرور المختلفة وحق التوقيع أمام
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في كل ما يخص والشراء باسم الشركة وحق التوقيع علي عقود التعديل التي
توافق عليها الجمعية العامة غير العادية الشتراك في تأسيس الشركات باسم الشركة والتوقيع علي عقود
تأسيسها وتعديلتها خاصة أمام الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار بجميع قطاعاتها المختلفة
ومصلحة الضرائب المصرية والسجل التجاري  .كما لهم (منفردين أو مجتمعين) وحق توكيل أو تفويض الغير أو
أي واحد منه في كل أو بعض ما ذكر من الصلحيات السابق ذكرها لمدة ولغاية غير محددة
 - 1939أحمد صبحي الداود نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  67752وتم ايداعه
بتاريخ  2013-07-25برقم ايداع  16427تم التأشير فى تاريخ  2017-12-24بــ  :وله كافة صلحيات
السيد رئيس مجلس الدارة
 - 1940هيسم محمد قاروط عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  67752وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-25برقم ايداع  16427تم التأشير فى تاريخ  2017-12-24بــ :
 - 1941محمد احمد محمود محمد عثمان محاسب المقيد برقم قيد  114782وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-26برقم ايداع  53164تم التأشير فى تاريخ  2017-12-26بــ  :ممثل عن شركه الجيزه العامه
للمقاولت و الستثمار العقاري بدل من المحاسب  /احمد مجاهد زكي وله حق التوقيع علي البنوك ( توقيع ثان)
 - 1942علء الدين على احمد عابدين مدير فرع المقيد برقم قيد  114854وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-27برقم ايداع  53446تم التأشير فى تاريخ  2017-12-27بــ :
 - 1943محمد على عباس على رضوان مدير المقيد برقم قيد  114896وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  53648تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ  :استقالة
 - 1987تامر محمد عبدالفتاح فهمى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116383وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-31برقم ايداع  4932تم التأشير فى تاريخ  2018-01-31بــ :
 - 2008مينا اميل فايز طانيوس مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-01برقم ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
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 - 2009محمد على ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
 - 2024محمد سيد محمد شكرى أحمد مدير المقيد برقم قيد  119837وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-11برقم ايداع  16878تم التأشير فى تاريخ  2018-04-11بــ :
 - 2054ايه احمد احمد حسين الخفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ  :واستقالتها من منصب مدير فرع
 - 2055عمر صلح عمر صادق مدير فرع المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ  :للفرعين .1 -الفرع الكائن
بالعنوان الوحدة رقم  R1.14بالمبنى رقم  9بالدور الرضى والول التجارى القطامية دوان تاون ناصية شارع
التسعين مركز المدينة القطعة  9التجمع الخامس  -القاهرة .2 .الفرع الكائن بالعنوان الوحدة رقم  3152الدور
الثانى بالمرحلة الثانية بالمركز التجارى ستار سنتر باسم "LOVE MOSCHINO
 - 2056احمد سعد الدين عبده ابو هنديه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ  :غير متفرغ
 - 1944خو خاي يان  HU HAIYANمدير المقيد برقم قيد  114896وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  53648تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة و للمديرين غير المصريين السيد  /داي مينج  DAI MINGوالسيدة خو خاي يان HU
 HAIYANوالسيد /تشانغ يوهوا  ZHANG YUHUAمجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم  .وللسيد  /داي مينج  DAI MINGمنفردأ حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن
راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل وله حق توکيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 1945تشانغ يو هوا  ZHANG YUHUAمدير المقيد برقم قيد  114896وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  53648تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ :
 - 1946داي مينج  DAI MINGمدير المقيد برقم قيد  114896وتم ايداعه بتاريخ 2017-12-28
برقم ايداع  53648تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ :
 - 1947علء جمال قمر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114909وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  53704تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
وتجديد مدته مع بقاء الصلحيات السابقة
 - 1948ياسمين علء جمال قمر نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114909وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  53704تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ :
 - 1949داليا علء جمال قمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114909وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  53704تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ :
 - 1950فارس علء جمال قمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114909وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-28برقم ايداع  53704تم التأشير فى تاريخ  2017-12-28بــ :
 - 1951ايمن محمد رفعت عبده الجميل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114983وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-31برقم ايداع  53912تم التأشير فى تاريخ  2017-12-31بــ  :استقالة
 - 1952على ايمن محمد رفعت عبده الجميل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114983وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-31برقم ايداع  53912تم التأشير فى تاريخ  2017-12-31بــ :
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 - 1953علء ايمن محمد رفعت عبده الجميل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114983وتم ايداعه
بتاريخ  2017-12-31برقم ايداع  53912تم التأشير فى تاريخ  2017-12-31بــ :
 - 1954حازم حسن حسين زايد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114983وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-31برقم ايداع  53912تم التأشير فى تاريخ  2017-12-31بــ :
 - 1955مصطفى السيد محمد عمر نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115117وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-02برقم ايداع  378تم التأشير فى تاريخ  2018-01-02بــ :
 - 1956احمد السيد محمد عمر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  115117وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-02برقم ايداع  378تم التأشير فى تاريخ  2018-01-02بــ :
 - 1957محمد السيد محمد عمر عضو منتدب المقيد برقم قيد  115117وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-02برقم ايداع  378تم التأشير فى تاريخ  2018-01-02بــ :
 - 1958حنان عبدالقادر ابو ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115117وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-02برقم ايداع  378تم التأشير فى تاريخ  2018-01-02بــ :
 - 1959شيماء السيد محمد عمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115117وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-02برقم ايداع  378تم التأشير فى تاريخ  2018-01-02بــ :
 - 1960عبدالحليم عبدالقادر محمد ابراهيم الشبراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115117وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-02برقم ايداع  378تم التأشير فى تاريخ  2018-01-02بــ :
 - 1961طة السيد محمد عمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115117وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-02برقم ايداع  378تم التأشير فى تاريخ  2018-01-02بــ :
 - 1962جمال عبدالناصر هاشم سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  115274وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-04برقم ايداع  9154تم التأشير فى تاريخ  2018-01-04بــ  :اعادة تشكيل
مجلس الدارة وتجديد مدته
 - 1963محمد يوسف محمد حسن عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  115274وتم ايداعه
بتاريخ  2018-01-04برقم ايداع  9154تم التأشير فى تاريخ  2018-01-04بــ :
 - 1964عبدا عبدالناصر هاشم سليمان عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  115274وتم
ايداعه بتاريخ  2018-01-04برقم ايداع  9154تم التأشير فى تاريخ  2018-01-04بــ :
 - 1965محمد عبدالفتاح اسماعيل بخيت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115274وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-04برقم ايداع  9154تم التأشير فى تاريخ  2018-01-04بــ  :استقالة
 - 1966سلوى صبحى شاروبيم عبد المسيح مدير و شريك المقيد برقم قيد  6077وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-17برقم ايداع  98تم التأشير فى تاريخ  2018-01-09بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع و
المسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء الثلثة مجتمعين او منفردين ولهم 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 التوقيع على الشيكات و فتح و غلق
الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و فتح العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك و
المصارف كل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و كذلك توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر فيما
عدا الشركاء الموصيين فى حالة دخولهم الشركة  .اما حق التوقيع على عقود الرهن والقرض وعقود الشراء أو
والسيارات واللت والمعدات وذلك أمام البنوك
البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والرضى
والشهر العقارى تكون لى اثنين من الشركاء مجتمعين
 - 2072منى الحسينى الدسوقى السيد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122928وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-12برقم ايداع  29903تم التأشير فى تاريخ  2018-07-12بــ  :استقالة
- 2073
ليلى عبد الفتاح محمد عبد الهادى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122928وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-12برقم ايداع  29903تم التأشير فى تاريخ  2018-07-12بــ  :استقالة
 - 2074محمد بركات يوسف النادى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  122928وتم
ايداعه بتاريخ  2018-07-12برقم ايداع  29903تم التأشير فى تاريخ  2018-07-12بــ :
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 - 2075مجدى حامد ياسين السمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122928وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-12برقم ايداع  29903تم التأشير فى تاريخ  2018-07-12بــ  :ورئيس تنفيذي
 - 2076امال الحسينى الدسوقى السيد على نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122928وتم ايداعه
بتاريخ  2018-07-12برقم ايداع  29903تم التأشير فى تاريخ  2018-07-12بــ  :و عضو مجلس ادارة
 - 1967ابراهيم محفوظ محمد مصطفى مدير المقيد برقم قيد  115696وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-16برقم ايداع  2510تم التأشير فى تاريخ  2018-01-16بــ  :يمثل المديرالشركة 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  -وللسيد /ابراهيم محفوظ محمد مصطفي منفردا الحق في
التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات
والفراج عن رأس المال والتوقيع علي عقود القتراض وعقود الرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع
اصول الشركة للنفس وللغير وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والدرجات البخارية والمنقولت وكل ذلك
باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر
 - 1968وفاء حسب سيد احمد محمد مدير المقيد برقم قيد  115750وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-17
برقم ايداع  2776تم التأشير فى تاريخ  2018-01-17بــ  :ويباشر المديرون ظائفهم لمدة غير محددة  .يمثل
المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة الشركـة والتعامـل بإسمها
فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمـدير منفردا الحق فى
التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سـحب وإيداع وفتح
الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال
وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء او البيع
والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وكذلك له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو
بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية
وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه للنفس أو للغير وكل ذلك
بإسم الشركه ولصالحها .
 - 1969محمد حسين متولى مسعد مدير المقيد برقم قيد  115848وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-18
برقم ايداع  3058تم التأشير فى تاريخ  2018-01-18بــ :
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 - 1970انس خالد احمد باطهف مدير المقيد برقم قيد  115848وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-18
برقم ايداع  3058تم التأشير فى تاريخ  2018-01-18بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده -
يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات ل داره
الشركة والتعامل بأسمهما فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللسيد  /خالد احمد سعيد باطهف والسيد  /انس خالد احمد باطهف مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال والتوقيع على العقود وحق
القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل وله حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .وللسيد  /محمد حسين متولى مسعد إدارة
العلقات العامة للشركة والحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم فقط .
 - 1971عبدا حسين اسماعيل مجاهد مدير المقيد برقم قيد  115848وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-18برقم ايداع  3058تم التأشير فى تاريخ  2018-01-18بــ  :علقات عامه  -استقالة
 - 1972محمد صالح احمد باطهف مدير المقيد برقم قيد  115848وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-18
برقم ايداع  3058تم التأشير فى تاريخ  2018-01-18بــ  :استقالة
 - 1973خالد احمد سعيد باطهف مدير المقيد برقم قيد  115848وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-18
برقم ايداع  3058تم التأشير فى تاريخ  2018-01-18بــ :
 - 1974رمضان فرج محمد فرج مدير سياحى المقيد برقم قيد  115875وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-21برقم ايداع  3130تم التأشير فى تاريخ  2018-01-21بــ  :تم تعيين السيد  /رمضان فرج
محمد فرج مدير مسئول من الناحيه السياحيه للشركه بدل من السيد  /علء الدين علي احمد يحيي
 - 1975سامح فاروق ابو سريع مدير المقيد برقم قيد  116153وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-24
برقم ايداع  4012تم التأشير فى تاريخ  2018-01-24بــ  :يمثل السيد /سامح فاروق أبو سريع حسين
والسيد /شرين يوسف وهبه رزق الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية
للجمعية العامة .وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها
وكذلك لهما مجتمعين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضى والسيارات
باسم ولصالح الشركة والقتراض والرهن من البنوك ولهما الحق مجتمعين او منفردين فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 1976شرين يوسف وهبه مدير المقيد برقم قيد  116153وتم ايداعه بتاريخ  2018-01-24برقم
ايداع  4012تم التأشير فى تاريخ  2018-01-24بــ :
 - 1977احمد عبد المرضي محمد ابراهيم عثمان مدير المقيد برقم قيد  116153وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-24برقم ايداع  4012تم التأشير فى تاريخ  2018-01-24بــ  :استقالة
 - 1978مصطفى غريب عنتر محمد مدير المقيد برقم قيد  116153وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-24
برقم ايداع  4012تم التأشير فى تاريخ  2018-01-24بــ  :استقالة
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 - 1979رانيامحمد حمدى عثمان مدير المقيد برقم قيد  116303وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-29
برقم ايداع  4590تم التأشير فى تاريخ  2018-01-29بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح  :يمثل
المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه
والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.
وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وبيع وشراء السهم والسندات بإسم
الشركة ولصالحها  ,ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك
بأسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على
عقود تأسيس الشركات امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقارى ولهما حق توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 1980محمود مصطفى المنسى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  116306وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-29برقم ايداع  4513تم التأشير فى تاريخ  2018-01-29بــ :
 - 1981بدرناصر عبد العزيز حسن القعود مدير المقيد برقم قيد  116329وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-30برقم ايداع  4661تم التأشير فى تاريخ  2018-01-30بــ :
 - 1982محمد عبدالعال احمد ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  116329وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-30برقم ايداع  4661تم التأشير فى تاريخ  2018-01-30بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة وللمدير /بدر ناصر عبدالعزيز حسن القعود 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 والقتراض
والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وحق وبيع اصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .وللمدير  -محمد عبدالعال احمد ابراهيم ادارة
العلقات العامة فقط .
 - 1983بدوى محمد بدوى الخولى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116383وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-31برقم ايداع  4932تم التأشير فى تاريخ  2018-01-31بــ :
 - 1984انجى محمد صبرى نصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116383وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-31برقم ايداع  4932تم التأشير فى تاريخ  2018-01-31بــ :
 - 1985علء فاروق محمد حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116383وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-31برقم ايداع  4932تم التأشير فى تاريخ  2018-01-31بــ :
 - 1986احمد محمد عبدالمعطى يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116383وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-31برقم ايداع  4932تم التأشير فى تاريخ  2018-01-31بــ :
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 - 1988ماريانا يحى سعد حنا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116682وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-06برقم ايداع  6001تم التأشير فى تاريخ  2018-02-06بــ  - :إعادة تشكيل اعضاء مجلس
الدارة  .تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة بأن يمثل الشركة فى علقاتها مع
الغير مجتمعين ولهما معا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .ولهما مجتمعين الحق فى التعامل بإسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكل ذلك
بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وإدارة شئون العاملين فيها
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 وبالجل ولهما حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وإلغاء التوكيلت .
 - 1989كرستين يحيى سعد حنا نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116682وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-06برقم ايداع  6001تم التأشير فى تاريخ  2018-02-06بــ  :والعضو المنتدب  .عضو من
ذوى الخبرة
 - 1990مصطفى محمد صلح الدين احمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  116682وتم ايداعه
بتاريخ  2018-02-06برقم ايداع  6001تم التأشير فى تاريخ  2018-02-06بــ :
 - 1991عمرو محسن عبدالحميد شمس الدين مدير المقيد برقم قيد  117134وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-14برقم ايداع  7510تم التأشير فى تاريخ  2018-02-14بــ  :ويباشر المدير وظائفتة لمدة غير
محددة  -يمثل المديرالشركه السيد /عمرو محسن عبدالحميد شمس الدين ف علقه مع الغير 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 والمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه وتصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 1992كريم امير فاروق خلف مدير المقيد برقم قيد  117134وتم ايداعه بتاريخ 2018-02-14
برقم ايداع  7510تم التأشير فى تاريخ  2018-02-14بــ  :استقالة
 - 1993رشا مختار محفوظ اباظه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  303532وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  6847تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ :
 - 1994خالد مختار محفوظ اباظة نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  303532وتم
ايداعه بتاريخ  1997-04-07برقم ايداع  6847تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ :
 - 1995عمرو شريف مختار محفوظ اباظة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  303532وتم ايداعه
بتاريخ  1997-04-07برقم ايداع  6847تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ  :استقالة
 - 1996احمد شريف مختار آباظه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  303532وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  6847تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ :
 - 1997هشام محمد محفوظ اباظه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  303532وتم
ايداعه بتاريخ  1997-04-07برقم ايداع  6847تم التأشير فى تاريخ  2018-02-15بــ  - :تجديد مجلس
الدارة لفترة جديدة لمدة ثلث سنوات تبدأ مفى انعقاد الجمعية العامة العادية
 - 1998مني عبدالفتاح محمود خضير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  117267وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-18برقم ايداع  7953تم التأشير فى تاريخ  2018-02-18بــ  :ممثل عن الشركة ( إيجاس ) -
انهاء عضوية
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 - 1999امل محمد حسن على طنطاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  117267وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-18برقم ايداع  7953تم التأشير فى تاريخ  2018-02-18بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس )
 - 2000حازم عبد الباسط كلليب العشابى مدير و شريك المقيد برقم قيد  117433وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-21برقم ايداع  8490تم التأشير فى تاريخ  2018-02-21بــ  :خروج استداج للخطأ المادى
الوارد بالتاشير رقم  16860بتاريخ  2021 / 4 / 7بخروج السيد  /حازم عبد الباسط كلليب العشابى
 - 2001شيرين عرفان عزت السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  117674وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-26برقم ايداع  9362تم التأشير فى تاريخ  2018-02-26بــ  :وافق المجلـس علـى إضـافة
اختصاص التوقيـع علـى شهادات الخبـره و اعتمادها و التعامـل مع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه وذلك
للسادة  /شرين عرفـان عـزت اليـد و تحمل رقـم قومي  28402032102901 :رئيس مجلـس الدارة  ,والسيد /
وليـد علـى سـيـد علـى ويحمـل رقـم قـومي  27909060103437 :عضو مجلس الدارة ومـدير عـام الشـركة ,
والسيد  /محمد سيد احمـد محمـود محمد ابراهيم ويحمـل رقـم قـومي  28405222103253 :و ذلـك فـى حـق
التوقيـع و اعتمـاد شـهادات الخبـره و التعامل مع الجهات الحكوميه و غير الحكومية مجتمعين او منفردين
 - 2002أحمد حمادة أحمد مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ  2018-03-01برقم
ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
 - 2003احمد عبدالفتاح احمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-01برقم ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
 - 2004محمد جمال عبدالفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ 2018-03-01
برقم ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
 - 2005اسماء سمير عبدالمجيد مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ 2018-03-01
برقم ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
 - 2006محمود عبدالعزيز شحاتة مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-01برقم ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
 - 2007ايمن صبحى محمد احمد خفاجة مدير فرع المقيد برقم قيد  117958وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-01برقم ايداع  10231تم التأشير فى تاريخ  2018-03-01بــ :
 - 2010عمرو عبدالصبور قابيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  17262وتم ايداعه
بتاريخ  2004-10-03برقم ايداع  2430تم التأشير فى تاريخ  2018-03-08بــ  :ممثل لشركة ترافكو
جروب انترناشيونال القابضة  -يضاف الى اختصاصات الدكتور  /عمروعبد الصبور قابيل  -بصفته رئيس مجلس
إلدارة التعامل مع التوكيلت الملحية العامة والخاصة  ,ومصلحة الجمارك  ,وجمارك السكندرية  ,وشركة
السكندرية لتداول الحاويات  ,والمستودعات المصرية  ,وشركة السكندرية لمحطات الحاويات الدولية  ,والهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومستودع ام بى اس بمرغم  ,وشركة اوشن اكسبريس  ,وجمارك
الدخيلة  ,ومخزن المصرية لخدمات الشحن  ,والسياحة الصينية  ,ومستودع اليكولين  ,وايداع يونيفريت ,
والمناطق الحرة والمخابرات  ,وجميع الجهات المنية والدفاع المدني وهيئة الموانئ وفى سداد الرسوم واستلم
البضائع والطرود وشحنها وفى انهاء كافة إجراءات التعامل مع الجمارك وكافة الجهات السابق ذكرها والتوقيع
نيابة عنا امام كل الجهات السابقة وذلك بشأن استيراد الصناف التية على سبيل المثال  -الغليات بأنواعها
المختلفة  -معدات المغاسل  -معدات المطابخ والبارات  -غرف التبريد والتجميد  -المصاعد والسللم الكهربائية
المتحركة  -وحدات الضاءة  -أجهزة شبكات المعلومات ولسيادته الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر .
 - 2011محمود عزت طلبه محمد عبدربه مدير و شريك المقيد برقم قيد  118658وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-13برقم ايداع  12407تم التأشير فى تاريخ  2018-03-13بــ  :خروج
 - 2012تامر رضوان عبدالفتاح القواس شريك متضامن المقيد برقم قيد  118658وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-13برقم ايداع  12407تم التأشير فى تاريخ  2018-03-13بــ  :خروج
 - 2013خروج ثلث شركاء موصيين مذكورين يالعقد تحميل المقيد برقم قيد  118658وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-13برقم ايداع  12407تم التأشير فى تاريخ  2018-03-13بــ :
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 - 2014دخول عدد سبعه شركاء موصيين مذكورين بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  118658وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-13برقم ايداع  12407تم التأشير فى تاريخ  2018-03-13بــ :
 - 2015احمد طارق سيد عبد الحميد شعبان مدير فرع المقيد برقم قيد  118797وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-15برقم ايداع  12903تم التأشير فى تاريخ  2018-03-15بــ :
 - 2016مجدى حنا سعيد حنا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  95811وتم ايداعه
بتاريخ  2016-08-04برقم ايداع  24029تم التأشير فى تاريخ  2018-03-18بــ  - :تجديد مدة تعيين
المجلس الدارة بهيئتة الحالية لمدة ثلث سنوات
 - 2017محمد حماده حسن حماده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46923وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-11برقم ايداع  15389تم التأشير فى تاريخ  2018-03-19بــ  :تجديد مده مجلس الدارة
الحالى لمده ثلث سنوات
 - 2018محمود نبيل السيد الجنيدى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  46923وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-11برقم ايداع  15389تم التأشير فى تاريخ  2018-03-19بــ  :لدارة المشروعات للشركة
 - 2019عبدا ناصر زكى عبدالرحيم عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  66568وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-27برقم ايداع  12008تم التأشير فى تاريخ  2018-03-19بــ :
 - 2020ايهاب عبدالتواب على جعفر مدير فرع المقيد برقم قيد  66568وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-27برقم ايداع  12008تم التأشير فى تاريخ  2018-03-19بــ :
 - 2021شعبان حسن عبد المعبود محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66568وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-27برقم ايداع  12008تم التأشير فى تاريخ  2018-03-19بــ :
 - 2022سامى عطيه السيد محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  66568وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-27برقم ايداع  12008تم التأشير فى تاريخ  2018-03-19بــ  - :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,
ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين  .وللسيد  /سامى عطيه السيد محمود رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل بإسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم  .وللسيد  /عبدا ناصر زكى عبدالرحيم عضو مجلس الدارة من ذوى الخبرة منفردا حق التعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها
والتوقيع على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها
وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق فى التوقيع على عقود التأسيس
أمام مصلحة الشهر العقارى والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما
ذكر .
 - 2023دينا ابو الحسن عبد الحميد الدنجاوى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد
 118903وتم ايداعه بتاريخ  2018-03-19برقم ايداع  13178تم التأشير فى تاريخ  2018-03-19بــ
 :يكون الحق منفردأ للسيدة  /دينا أبو الحسن عبد الحميد الدنجاوي – نائب رئيس مجلس الدارة .منفردة الحق في
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها و
ذلك ليشمل وعلى سبيل المثال وليس الحصر أغراض استكمال رأس المال ولها منفردة التعامل مع هيئة التنمية
الصناعية و كافة الجهزة التابعة لها و كذلك كافة الجهات الحكومية والمحافظات و الوحدات المحلية و الجهزة
التابعة لها واستلم وتسليم المستندات الخاصة بالشركة لتلك الجهات ,ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر.
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 - 2025محمد محمد على خير الدين ابراهيم الدناصورى مدير المقيد برقم قيد  119837وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-11برقم ايداع  16878تم التأشير فى تاريخ  2018-04-11بــ  :يمثل المديرين
الشركة فى علقتها مع الغير منفرداين او مجتمعين فى هذا الصدد ولهما اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولهما منفردان او
مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات
وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض
ماذكر.
 - 2026على محمد على شحاته مدير فرع المقيد برقم قيد  120351وتم ايداعه بتاريخ 2018-04-24
برقم ايداع  19063تم التأشير فى تاريخ  2018-04-24بــ :
 - 2027كيرولس ميخائيل نظير فارس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120416وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-26برقم ايداع  19317تم التأشير فى تاريخ  2018-04-26بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو
مجتمعين  -وللسيد رئيس مجلس الدارة والسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي
للشركة مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسيد رئيس مجلس الدارة والسيد نائب
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع علي عقود
القتراض والرهن لصالح النفس أو الغير وكافة صور التعامل مع جميع المصارف والبنوك وكل ذلك باسم
الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع مجتمعين فقط علي عقود الشراء والبيع للصول
والممتلكات العقارية والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق مجتمعين فقط في قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل البنوك او الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 2028احمد محمد رافت السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  120835وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-08برقم ايداع  20799تم التأشير فى تاريخ  2018-05-08بــ :
 - 2029ياسين غسان خالد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120876وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-09برقم ايداع  20973تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ  :استقالة
 - 2030محمد غسان خالد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120876وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-09برقم ايداع  20973تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ  :استقالة
 - 2031عبد الغني عبد الخالق معوض الصعيدي مدير فرع المقيد برقم قيد  120890وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-09برقم ايداع  21039تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ  :فرع بالعقار الكائن في, 1( -:
 )4 , 3 , 2مول سيتي ووك  -بمنطقة وصلة دهشور ناصية مخرج  5بالممشي السياحي  -مدينة الشيخ زايد -
الجيزة
 - 2032عبد ا بن متعب بن عبد ا الراجحى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120890وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-09برقم ايداع  21039تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ :
 - 2033محمد عبد الحميد السيد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120890وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-09برقم ايداع  21039تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ  :استقاله
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 - 2034متعب بن عبد ا بن عبد العزيز الراجحى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 120890وتم ايداعه بتاريخ  2018-05-09برقم ايداع  21039تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ
:
 - 2035شريف محمود صديق ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120890وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-09برقم ايداع  21039تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ  :ممثل عن شركة مطاعم حمام
عبده للمشاوي(شركة ذات مسئولية ) السعودية
 - 2036خالد فهد حسن حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  120890وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-09
برقم ايداع  21039تم التأشير فى تاريخ  2018-05-09بــ  :استقاله  -وتعيين السيد  /عبد الغني عبد الخالق
معوض الصعيدي بدل منه
 - 2037هشام جمال الدين محمود مرسى مدير فرع المقيد برقم قيد  120920وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-10برقم ايداع  21191تم التأشير فى تاريخ  2018-05-10بــ :
 - 2038محمد أمين عبد المطلب مدير فرع المقيد برقم قيد  121097وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-14برقم ايداع  21734تم التأشير فى تاريخ  2018-05-14بــ :
 - 2059احمد احمد حسين الحفنى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه
بتاريخ  2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ  :الموافقة على ان يكون
للسيد  /احمد احمد حسين الحفنى بصفته " رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب " الحق منفردا فى الدارة
والتوقيع واجراء كافة التعاملت على حسابات الشركة من سحب وايداع وتحويلت والتوقيع على الشيكات
والقتراض والرهن والتوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بذلك وله الحق فى توكيل
البنوك او الغير فى كل او بعض ما ذكر -الموافقة على ان تبقى اختصاصات السيد  /احمد احمد حسين الحفنى
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما هى مذكورة بالسجل التجارى  .الموافقة على تفويض مجلس الدارة
لكل من السيد  /عبدالرحمن احمد احمد حسين الحفنى " عضو مجلس الدارة " والسيد  /احمد ماهر خطاب "
المدير العام " مجتمعين او منفردين فى الدارة والتوقيع واجراء كافة التعاملت على حسابات الشركة من سحب
وايداع وتحويلت والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن والتوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة
المستندات المتعلقة بذلك ولهما الحق فى توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض ما ذكر والتعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وذلك بحد اقصى مليون جنيه مصرى فقط ل غير فى المرة الواحدة .الموافقة على تفويض مجلس الدارة للسيد /
احمد حسن حمدى عشماوى بصفته " نائب مدير عام " فى السحب من البنوك والمصارف وذلك بحد اقصى مائة
الف جنيه مصرى ل غير فى المرة الواحدة .
 - 2060احمد حسن حمدى نائب المدير المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ 2015-02-26
برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ  :العام
 - 2061احمد ماهر خطاب نائب المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ  2015-02-26برقم ايداع
 5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ  :المدير العام  -استقالتة
 - 2062احمد ماهر خطاب على محمد الصعيدى مدير عام المقيد برقم قيد  80571وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-26برقم ايداع  5271تم التأشير فى تاريخ  2018-06-14بــ :
 - 2063احمد السيد حسن المعايرجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122278وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-20برقم ايداع  26847تم التأشير فى تاريخ  2018-06-20بــ  :استقالة
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 - 2064وليد على محمد على شتله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  122278وتم
ايداعه بتاريخ  2018-06-20برقم ايداع  26847تم التأشير فى تاريخ  2018-06-20بــ  - :يمثل السيد/
وليد علي محمد علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد /شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة /سارة احمد السيد حسن المعايرجى عضو مجلس الدارة مجتمعين او
منفردين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامه للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة
الضرائب المصرية ( الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة) والهيئة العامة للتأمينات
الجتماعية والهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات
التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانئ والمطارات والجمارك والبنوك
وابرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء وبيع كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات
والمهمات والمنقولت وكذلك فتح الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على
الشيكات وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والى الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم
مجتمعين او منفردين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر  ,وللسيد  /وليد علي محمد علي
شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد /شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين مع السيدة /سارة احمد السيد حسن المعايرجى عضو مجلس الدارة حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع لكافة انواع الراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود
تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة ولهم حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن وابرام عقود المعاوضة
والتوقيع عليها والتسهيلت الئتمانية والبنكية ولهم حق الكفالت التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلي
والتوقيع على عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر .
 - 2065شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  122278وتم
ايداعه بتاريخ  2018-06-20برقم ايداع  26847تم التأشير فى تاريخ  2018-06-20بــ :
 - 2066ساره احمد السيد حسن المعايرجي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122278وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-20برقم ايداع  26847تم التأشير فى تاريخ  2018-06-20بــ :
 - 2067بيتهوفن السيد محمد عبد الونيس طايل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122278وتم ايداعه
بتاريخ  2018-06-20برقم ايداع  26847تم التأشير فى تاريخ  2018-06-20بــ :
 - 2068احمد ابراهيم عتريس ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  122477وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-27برقم ايداع  27832تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ :
 - 2069اسامه محمد عبد الرحمن القاضى مدير المقيد برقم قيد  122560وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-02برقم ايداع  28138تم التأشير فى تاريخ  2018-07-02بــ  - :الموافقة على تفويض السيد /
اكثم محمد احمد عبدا فى اعتماد شهادات الخبرة الخاصة بالشركة والتوقيع عليها امام الشهر العقارى وله الحق
فى اصدار او تحرير اقرار بمدة تعيين الموظف فى الشركة واعتمادها والتوقيع عليها امام الشهر العقارى .
 - 2070ابو المكارم ابو المكارم محمد شافع عضو منتدب المقيد برقم قيد  122572وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-02برقم ايداع  28179تم التأشير فى تاريخ  2018-07-02بــ  :استقالة
 - 2071اسراء مصطفى اسماعيل ابو بكر مدير فرع المقيد برقم قيد  122609وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-03برقم ايداع  28352تم التأشير فى تاريخ  2018-07-03بــ  :استقالة

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

Page 1036 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 2078محمد محمود عبد الرحمن عبد
الموجود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  123211وتم ايداعه بتاريخ  2018-07-19برقم ايداع
 31092تم التأشير فى تاريخ  2018-07-19بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل عضو
من أعضاء مجلس الدارة إذا كان مفوضا بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من رئيس مجلس الدارة أو
نائبه .ولمجلس الدارة الحق في تعيين مدير أو أكثر ووكيل مفوض أو أكثر ,وأن يخولهم أيضا بحق التوقيع عن
الشركة منفردين أو مجتمعين .ولرئيس مجلس الدارة منفردا أوسع السلطات الدارية والمالية في الشركة والتعامل
باسمها والتوقيع عنها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وله
الحق في التعامل باسم الشركة والتوقيع عنها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بجميع أشكالهم والفراد ,وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع وغلق حسابات والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن
والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية؛ وكل ذلك باسم الشركة
وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وموظفيها وتحديد مرتباتهم وأجورهم,
وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود والتفاقيات
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ,وتسجيل الوكالت والعلمات التجارية
والتنازل عنها وعن السماء التجارية والتوقيع على عقود التأسيس وعقود التعديل  ,والدخول في شركات قائمة
والشراكة في شركات جديدة واستلم التراخيص عن الشركة وتجديدها,وله الحق في بيع أصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.
 - 2079نجوى احمد زين على مدير المقيد برقم قيد  123321وتم ايداعه بتاريخ  2018-07-24برقم
ايداع  31525تم التأشير فى تاريخ  2018-07-24بــ  :استقالة
 - 2080ياسر ابراهيم عبد المؤمن ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  123321وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-24برقم ايداع  31525تم التأشير فى تاريخ  2018-07-24بــ :
 - 2081احمد موفق غياث غزال مدير المقيد برقم قيد  123321وتم ايداعه بتاريخ 2018-07-24
برقم ايداع  31525تم التأشير فى تاريخ  2018-07-24بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهما 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 .
للسيد /ياسر ابراهيم عبد المؤمن ابراهيم  -مدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وذلك لغراض
الستيراد و كل ما يتعلق بشئون الشركه  .وللمديرين مجتمعين او منفردين 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 وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق
فى تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشرکه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل
أو بعض ما ذكر .
 - 2082وائل حنفى محمود حنفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4087وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-31برقم ايداع  1220تم التأشير فى تاريخ  2018-07-29بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للتصالت  -بدل من السيد المحاسب  /شاهر شكرى محمد عامر
 - 2083محمد سالم طه على السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4087وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-31برقم ايداع  1220تم التأشير فى تاريخ  2018-07-29بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للتصالت  -بدل من السيد الستاذ  /عنتر محمد نبيل عنتر قنديل
 - 2084احمد فاروق المرسى محمد القاضى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4087وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-31برقم ايداع  1220تم التأشير فى تاريخ  2018-07-29بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للتصالت  -بدل من السيد الدكتور  /عصام محمد عبد الدايم السيد
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 - 2085عبد الستار عبد السلم عبد المجيد الشيخ عضو منتدب المقيد برقم قيد
 2001-10-31برقم ايداع  1220تم التأشير فى تاريخ  2018-07-29بــ :
 - 2086رفعت سعيد محمد جنيدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4087وتم ايداعه بتاريخ
 2001-10-31برقم ايداع  1220تم التأشير فى تاريخ  2018-07-29بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للتصالت
 - 2087كفاح حسن الشيخ مدير المقيد برقم قيد  123657وتم ايداعه بتاريخ  2018-08-01برقم
ايداع  32815تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ  :استقالة
 - 2115فؤاد نمر حدرج رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84406وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-21برقم ايداع  8270تم التأشير فى تاريخ  2018-09-02بــ  :تجديد مجلس الدارة لمدة ثلث
سنوات بذات الصلحيات
 - 2116سمير صبرى محمد امين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  124679وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-03برقم ايداع  36954تم التأشير فى تاريخ  2018-09-03بــ  :تفويض رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل الغير فى تاسيس الشركات بكافة
انواعها
 - 2117فاطمة غازى عبدالقادر النظارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  124688وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-04برقم ايداع  36977تم التأشير فى تاريخ  2018-09-04بــ :
 - 2118منه ا رضا عبدالوهاب عبدالمجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  125217وتم ايداعه
بتاريخ  2018-09-19برقم ايداع  39120تم التأشير فى تاريخ  2018-09-19بــ :
 - 2119منى محمد طلعت ابراهيم فرحات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  125217وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-19برقم ايداع  39120تم التأشير فى تاريخ  2018-09-19بــ  :استقاله
 - 2088احمد محمد عاطف احمد جمال الدين
محمود مدير المقيد برقم قيد  123657وتم ايداعه بتاريخ  2018-08-01برقم ايداع  32815تم
التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده  .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 لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  .وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حساب وكافه صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم
الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق
فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتاباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
.
 - 2089محمد فتحى محمد متولى مدير المقيد برقم قيد  123665وتم ايداعه بتاريخ 2018-08-01
برقم ايداع  32867تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ  :استقاله
 - 2090سامح مرسى محمد امام مرسى مدير المقيد برقم قيد  123665وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-01برقم ايداع  32867تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ  :استقاله
 - 2091محمد محمود محمود المرسى عيسى مدير المقيد برقم قيد  123665وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-01برقم ايداع  32867تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ :
 - 2092كريم خالد احمد عبد الصادق مدير المقيد برقم قيد  123665وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-01برقم ايداع  32867تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ :
 - 2093كامل رضا كامل محمود مدير المقيد برقم قيد  123665وتم ايداعه بتاريخ 2018-08-01
برقم ايداع  32867تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ :
 - 2094شاذلى على حسن على مدير المقيد برقم قيد  123665وتم ايداعه بتاريخ  2018-08-01برقم
ايداع  32867تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ :
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 - 2095خالد احمد عبدالصادق احمد مدير المقيد برقم قيد  123665وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  32867تم التأشير فى تاريخ  2018-08-01بــ :
 - 2096أحمد مختار محمد أمين سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  123732وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-02برقم ايداع  33147تم التأشير فى تاريخ  2018-08-02بــ  :استقالة
 - 2097مصطفى احمد سالم مصطفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  123732وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-02برقم ايداع  33147تم التأشير فى تاريخ  2018-08-02بــ  :الغاء صلحيات التوقيع
الممنوحة للسيدة /دينا ابو العل احمد ماعدا صلحيات التوقيع امام البنوك
 - 2098محمد رفعت عبدالحق محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  123834وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-06برقم ايداع  33571تم التأشير فى تاريخ  2018-08-06بــ  :للفروع
 - 2099عمرو احمد احمد فرحات مدير المقيد برقم قيد  123841وتم ايداعه بتاريخ 2018-08-06
برقم ايداع  33599تم التأشير فى تاريخ  2018-08-06بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة في التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة
أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه و للمدير منفردا الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغرضها امام
جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه و
لصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له حق
تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وله حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبراهم كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر
 - 2100علء عبدالواحد عبدالجيد عمر مدير فرع المقيد برقم قيد  123853وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-07برقم ايداع  33640تم التأشير فى تاريخ  2018-08-07بــ :
 - 2101احمد فتحى متولى السيد مدير المقيد برقم قيد  123919وتم ايداعه بتاريخ 2018-08-07
برقم ايداع  33866تم التأشير فى تاريخ  2018-08-07بــ  :خروج واستقالة
 - 2102علء محمد اسماعيل عنانى مدير المقيد برقم قيد  123919وتم ايداعه بتاريخ 2018-08-07
برقم ايداع  33866تم التأشير فى تاريخ  2018-08-07بــ  :خروج واستقالة
 - 2120يوسف حسين عبدالكريم العبد مصفى المقيد برقم قيد  125240وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-19برقم ايداع  39253تم التأشير فى تاريخ  2018-09-19بــ  :تفويضه في القيام التي تقتضيها
التصفية كما يلى  - 1 :وفاء ما على الشركة من ديون  - 2تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
- 3الحق فى التصرف فى جميع اصول الشركة الثابتة والمنقولة سواء بالبيع او التنازل بما فى ذلك العقارات
والسيارات وله الحق فى توكيل او تفويض ما شاء فيما ذكر
 - 2121سارة محمد جلل عبد العزيز الحداد مدير فرع المقيد برقم قيد  125380وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  39726تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ :
 - 2122وليد ممدوح نصارى عبدالحميد مدير فرع المقيد برقم قيد  125397وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-23برقم ايداع  39796تم التأشير فى تاريخ  2018-09-23بــ :
 - 2123عبد الحليم حسن احمد ابو على رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3224وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-13برقم ايداع  110تم التأشير فى تاريخ  2018-10-02بــ  :تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة
جديدة بذات التشكيل والختصاصات وسلطات التوقيع .
 - 2124ابراهيم صابر عطيه منصور مدير المقيد برقم قيد  126060وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-10برقم ايداع  42435تم التأشير فى تاريخ  2018-10-10بــ :
 - 2125محمد راتب يونس فضل القدره مدير المقيد برقم قيد  126060وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-10برقم ايداع  42435تم التأشير فى تاريخ  2018-10-10بــ  :استقاله
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 - 2103وليد محمد اسماعيل عناني مدير المقيد برقم قيد  123919وتم ايداعه بتاريخ 2018-08-07
برقم ايداع  33866تم التأشير فى تاريخ  2018-08-07بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  .تعديل
الدارة والتوقيع لتصبح للمدير منفردا :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .للمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال و إستصدار
خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض والرهن وكفالة الغير وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل و له حق التوقيع علي عقود التأسيس وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 2104مصطفي سعيد احمد سيد محمد مدير المقيد برقم قيد  123982وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-09برقم ايداع  34171تم التأشير فى تاريخ  2018-08-09بــ  - :و يباشر المدير وظيفته لمدة
غير محددة -يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفرد فقط فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة
وله منفرد فقط الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج
عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق التوقيع على عقود التأسيس وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 2105اسامه رمضان حامد محمد سلم مدير المقيد برقم قيد  124001وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-09برقم ايداع  34271تم التأشير فى تاريخ  2018-08-09بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها
مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنــوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال
وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والسيارات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .
 - 2106محمد احمد عبد العاطى محمد نوفل مدير المقيد برقم قيد  124039وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-12برقم ايداع  34387تم التأشير فى تاريخ  2018-08-12بــ  :مسئول عن خدمات الستيراد
الخاصة بالشركة
 - 2107كريم عزت عازر سوس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  124145وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-14برقم ايداع  34832تم التأشير فى تاريخ  2018-08-14بــ  :ممثل عن الهلي كابيتال
القابضه  -تجديد مدة مجلس الداره لدورة جديدة لمدة ثلثة سنوات مع بقاء صلحيات تمثيل الشركة والتوقيع نيابة
عنها لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما هي دون تعديل.
 - 2108جمال محمد عبد الحميد مدير فرع المقيد برقم قيد  124193وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-14برقم ايداع  34998تم التأشير فى تاريخ  2018-08-14بــ :
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 - 2109حسن محمد على حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  124193وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  34998تم التأشير فى تاريخ  2018-08-14بــ :
 - 2110احمد سالم على عبدالغفار مدير فرع المقيد برقم قيد  124400وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-26برقم ايداع  35716تم التأشير فى تاريخ  2018-08-26بــ :
 - 2111محمد جمال فهمى عبدالسلم مدير فرع المقيد برقم قيد  53711وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-04برقم ايداع  16199تم التأشير فى تاريخ  2018-08-30بــ  :من الناحية الفنية والسياحية
 - 2112زينة فؤاد حدرج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84406وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-21برقم ايداع  8270تم التأشير فى تاريخ  2018-09-02بــ :
 - 2113محمد فؤاد حدرج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84406وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-21برقم ايداع  8270تم التأشير فى تاريخ  2018-09-02بــ :
 - 2114فينان فؤاد حدرج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  84406وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-21برقم ايداع  8270تم التأشير فى تاريخ  2018-09-02بــ :
 - 2126زهير سمير صالحة مدير المقيد برقم قيد  126060وتم ايداعه بتاريخ  2018-10-10برقم
ايداع  42435تم التأشير فى تاريخ  2018-10-10بــ  :و يباشر المديرين وظائفهما لمده غير محدده  -يمثل
المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أومنفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عداما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين
مجتمعين اومنفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراءوالبيع والرهن لصول الشركةوممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلءالشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود التاسيس و عقود التعديلت و لهما حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 2127محمود سعد محمود محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  126241وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-16برقم ايداع  43143تم التأشير فى تاريخ  2018-10-16بــ :
 - 2128صفيه محمد عبد الحى البدويهى مدير المقيد برقم قيد  126297وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-16برقم ايداع  43376تم التأشير فى تاريخ  2018-10-16بــ  :يمثل المديرين الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .للسيدة  /صفية محمد عبد
الحى البدويهى و للسيد  /محمود عبدا خليل خليل التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم تمثيل الشركة أمام
القضاء 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 كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين واستصدار
خطابات و شهادات الضمان و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما حق 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 او تفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر .
 - 2129محمود عبدا خليل خليل مدير المقيد برقم قيد  126297وتم ايداعه بتاريخ 2018-10-16
برقم ايداع  43376تم التأشير فى تاريخ  2018-10-16بــ :
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 - 2130سونج جون  Song Junمدير المقيد برقم قيد  126323وتم ايداعه بتاريخ 2018-10-17
برقم ايداع  43487تم التأشير فى تاريخ  2018-10-17بــ  :اضافة الصلحيات للسادة مديرون الفرع على
النحو التى  :سونج جون  Song Junجواز سفر رقم  PE2068058لمدير الفرع  -سونج جون SONG
 JUNمنفردا له الحق فى التعامل وتمثيل الفرع امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم في مصر وله الحق في التعامل وتمثيل الفرع امام جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتحويل والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وله حق الفراج عن راسمال الفرع وكذلك له الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع
والمنقولت وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود المشتريات والمبادلت وكذلك له حق فى التوقيع على عقود
الشراء والبيع واليجار للسيارات باسم ولصالح الفرع وكذلك له الحق فى التعامل وتمثيل الفرع امام كافة الدارات
والوزارات والمحليات والجهزة بكافة اداراتها وقطاعاتها والهيئة العامة للستثمار ومصلحة الضرائب المصرية
ومكاتب العمل وادارة الجوازات والهجرة والجنسية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الفرع وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الفرع بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر  .وللمديرين سونج جون  – SONG JUNتشن ران  – CHEN RANليو تشانغ
 LIU CHANGمجتمعين اومنفردين لهم الحق فى التعامل وتمثيل الفرع امام التحاد المصرى لمقاولى التشييد
والبناء.
 - 2131عادل محمد محمد على البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  12540وتم ايداعه بتاريخ
 2005-02-16برقم ايداع  916تم التأشير فى تاريخ  2018-10-22بــ  :للفروع
 - 2171محمد فؤاد على السيد جمعة مدير المقيد برقم قيد  127684وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-18
برقم ايداع  48970تم التأشير فى تاريخ  2018-11-18بــ :
 - 2172جيهان حسين محمد صادق عضو منتدب المقيد برقم قيد  82467وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-03برقم ايداع  12476تم التأشير فى تاريخ  2018-11-21بــ :
 - 2132احمد رمضان عواد ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  126514وتم ايداعه بتاريخ 2018-10-22
برقم ايداع  44214تم التأشير فى تاريخ  2018-10-22بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محدودة .
يكون للمديرين منفردين أو مجتمعين كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها ,وذلك فيما عدا ما
أحتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية  .ويمثل المدير منتصر محمد
منتصر الشركة أمام القضاء والغير  .ويكون المديرين مسئولون عن إدارتها أمام مؤسسها  ,وللمديرين منفردين أو
مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات
وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها 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 أو بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما
ذكر  .وللسيد  /منتصر محمد منتصر الحق فى التوقيع منفردا على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس
والغير وكذا له الحق فى التوكيل لصالح النفس والبنوك والغير فى كل أو بعض ما ذكر وذلك أمام مصلحة الشهر
العقارى والتوثيق وأمام البنوك وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
 - 2133منتصر محمد منتصر محمد مدير المقيد برقم قيد  126514وتم ايداعه بتاريخ 2018-10-22
برقم ايداع  44214تم التأشير فى تاريخ  2018-10-22بــ :
 - 2134اسلم رمضان عواد ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  126514وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-22برقم ايداع  44214تم التأشير فى تاريخ  2018-10-22بــ  :استقالة

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

Page 1042 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 2135حسن صبرى محمد مدير المقيد برقم قيد  126826وتم ايداعه بتاريخ  2018-10-29برقم
ايداع  45462تم التأشير فى تاريخ  2018-10-29بــ  :الفرع  -إعطاء السيد حسن صبري محمد ابراهيم
سلمة ,رقم قومي  25307141301996مدير الفرع حق الدارة وتوكيل وتفويض الغير للقيام بكافة المهام نيابة
عن الشركة والتعامل مع (السجل التجاري  -التأمينات الجتماعية  -مصلحة الضرائب  -مصلحة الشركات -
مصلحة الجمارك  -الهيئة العامة للستثمار  -وأي جهات أخرى)
 - 2136زكي خلف محمد الصغير رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  109787وتم ايداعه
بتاريخ  2017-09-19برقم ايداع  34326تم التأشير فى تاريخ  2018-10-31بــ  :استقالة
 - 2137رحاب فتحي محمد سيد احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  109787وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-19برقم ايداع  34326تم التأشير فى تاريخ  2018-10-31بــ :
- 2138
المصيلحي ابراهيم عبد الفتاح داود مدير المقيد برقم قيد  127018وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-01
برقم ايداع  46196تم التأشير فى تاريخ  2018-11-01بــ  :و يباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة-.
يمثل المديرين الثنين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل بأسمها في ما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية
العامة وللمديرين الثنين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقوم الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات
والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 2139مراجع مصيبع ابو زريبة محمد مدير المقيد برقم قيد  127018وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-01برقم ايداع  46196تم التأشير فى تاريخ  2018-11-01بــ :
 - 2140داليا عبد الرحمن سمير احمد النجار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  79713وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-26برقم ايداع  2181تم التأشير فى تاريخ  2018-11-06بــ  :ونائب رئيس مجلس
الدارة ( غير تنفيذى )
 - 2141احمد عبد الرحمن سمير احمد النجار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  79713وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-26برقم ايداع  2181تم التأشير فى تاريخ  2018-11-06بــ  :وعضو منتدب
 - 2142عبدالرحمن سمير احمد احمد النجار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 79713
وتم ايداعه بتاريخ  2015-01-26برقم ايداع  2181تم التأشير فى تاريخ  2018-11-06بــ :
 - 2143هشام عبدالرحمن سمير احمد النجار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  79713وتم ايداعه
بتاريخ  2015-01-26برقم ايداع  2181تم التأشير فى تاريخ  2018-11-06بــ  :ونائب رئيس مجلس
الدارة ( غير تنفيذى )
 - 2274امانى محمود محمد الزيات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن الشركة القابضة للري
والصرف
 - 2275محمد صلح عبد العزيز إبراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن شركة التعمير للتنمية
والدارة السياحية
 - 2276نهى عثمان سالم انور مدير فرع المقيد برقم قيد  131892وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-25
برقم ايداع  8888تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ :
 - 2277مصطفى جمال عبد الراضى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131917وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-25برقم ايداع  8981تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :استقالة
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 - 2144احمد محمد مصطفي عمر مدير المقيد برقم قيد  127167وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-06
برقم ايداع  46920تم التأشير فى تاريخ  2018-11-06بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده .
يمثل مديرون الشركه الستاذ/احمد محمد مصطفي عمر والستاذ/وليد محمد حامد حسن في علقتهما مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتففظ به
صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه ولمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل
باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكتها العقاريه ولهما الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر
 - 2145وليد محمد حامد حسن مدير المقيد برقم قيد  127167وتم ايداعه بتاريخ  2018-11-06برقم
ايداع  46920تم التأشير فى تاريخ  2018-11-06بــ :
 - 2146محمد حنفي السيد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  127221وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-07برقم ايداع  47183تم التأشير فى تاريخ  2018-11-07بــ :
 - 2147محمد بايزيد محمد سعيد عجلونى مدير المقيد برقم قيد  127368وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-11برقم ايداع  47718تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ :
 - 2148فهمى مجدى فهمى مصطفى عويس مدير المقيد برقم قيد  127368وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-11برقم ايداع  47718تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ :
- 2149
بشار محمد بايزيد عجلوني مدير المقيد برقم قيد  127368وتم ايداعه بتاريخ  2018-11-11برقم
ايداع  47718تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
 - 2150قصى محمد بايزيد عجلونى مدير المقيد برقم قيد  127368وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-11
برقم ايداع  47718تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ :
 - 2151خالد محمد بايزيد عجلونى مدير المقيد برقم قيد  127368وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-11
برقم ايداع  47718تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ :
 - 2152ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127377وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-11برقم ايداع  47786تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ  :ممثل عن شركة المطورون
العرب القابضة ش.م.م .تجديد مدة المجلس ثلث سنوات قادمة  .مع احتفاظ السيد رئيس مجلس الدارة بنفس
الصلحيات الممنوحة له من قبل .
 - 2153بسام معتز علء الدين محمود سامى السمرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127377وتم
ايداعه بتاريخ  2018-11-11برقم ايداع  47786تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ  :ممثل عن
شركة المطورون العرب القابضة ش.م.م.
 - 2154هشام محمد محمد نصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127377وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-11برقم ايداع  47786تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ  :ممثل عن شركة المطورون
العرب القابضة ش.م.م.
 - 2155جمال فوزى محمد فتح ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127377وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-11برقم ايداع  47786تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ  :ممثل عن شركة المطورون
العرب القابضة ش.م.م.
 - 2156محمد يحيى عطوه النجار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127377وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-11برقم ايداع  47786تم التأشير فى تاريخ  2018-11-11بــ  :ممثل عن شركة المطورون
العرب القابضة ش.م.م.
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 - 2157محمد نجيب ابراهيم عفيفى الملح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127434وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-12برقم ايداع  47964تم التأشير فى تاريخ  2018-11-12بــ  :تم استقالة وتعيين
بدل منه الستاذ /محمود محمد جمال الدين احمد رئيس مجلس الدارة
 - 2158محمود جمال الدين احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127434وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-12برقم ايداع  47964تم التأشير فى تاريخ  2018-11-12بــ  :الموافقة على أن تصبح سلطات
التوقيع عن الشركة لي اثنين من السادة التالي أسمائهم مجتمعين :الستاذ  /محمود محمد جمال الدين احمد -
رئيس مجلس الدارة غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م - .الستاذ  /اسامة رشاد الحنفي
يوسف – عضو مجلس الدارة غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م - .الستاذ  /أحمد موسي
سيد موسي – عضو مجلس إدارة .غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م - .البنوك والغير
وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية والبنوك وكذلك له  /لهم كافة
الختصاصات في سبيل التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت
والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات
والرهونات اللزمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حق شراء وبيع كافة انواع السيارات
والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون طرفا فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر
العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري وله /لهم الحق في تعيين المديرين ووكلء مفوضين وان يخول/
يخولوا هؤلء المديرين أو الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين – لرئيس مجلس الدارة فقط حق
تمثيل الشركة
 - 2159شريف صلح محمد عبدالقادر مدير المقيد برقم قيد  127492وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-13برقم ايداع  48258تم التأشير فى تاريخ  2018-11-13بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة  .يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و غيرالحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع على
عقود التعديل والدفاتر القانونية الخاصة بالشركة اي كان نوعها امام الشهر العقارى والتوقيع امام التأمينات
الجتماعية كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ما
ذكر  .وللسيد  /شريف صلح محمد عبد القادر منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وصرف شيكات واستلم
تحويلت والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والتوقيع على الشيكات
وحق البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وحق القتراض على ان يتم ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها .
 - 2160احمد صلح محمد عبدالقادر مدير المقيد برقم قيد  127492وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-13برقم ايداع  48258تم التأشير فى تاريخ  2018-11-13بــ :
 - 2161احمد ابو سالم محمد احمد ابو سالم مدير المقيد برقم قيد  127492وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-13برقم ايداع  48258تم التأشير فى تاريخ  2018-11-13بــ  :استقالة
- 2162
أحمد عبدالفتاح زناته محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127546وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-14برقم ايداع  48461تم التأشير فى تاريخ  2018-11-14بــ :
 - 2163عماد كمال كامل هاشم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127546وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-14برقم ايداع  48461تم التأشير فى تاريخ  2018-11-14بــ :
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 - 2164محمد عرفه محمد عرفه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  127546وتم ايداعه
بتاريخ  2018-11-14برقم ايداع  48461تم التأشير فى تاريخ  2018-11-14بــ  :الموافقة بالجماع
على تجديد مدة مجلس الدارة  -ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم والمحاكم بكافة اشكالها ودرجاتها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدارخطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في 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 وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله كافة السلطات والدارة وهذه الدارة مطلقة ل حدود
لها لتحقيق غرض الشركة وله حق التوقيع عن الشركة على كافة العقود الرسمية والعرفية وله حق توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 2165محمد سعد حسن حمدان نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127546وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-14برقم ايداع  48461تم التأشير فى تاريخ  2018-11-14بــ  :استقالة
 - 2166محمد سيد حميد على عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  127554وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-14برقم ايداع  48503تم التأشير فى تاريخ  2018-11-14بــ :
 - 2167محمد رشاد رستم رستم مدير المقيد برقم قيد  127684وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-18
برقم ايداع  48970تم التأشير فى تاريخ  2018-11-18بــ :
 - 2168وائل عادل فوزى يـوسـف مدير المقيد برقم قيد  127684وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-18
برقم ايداع  48970تم التأشير فى تاريخ  2018-11-18بــ :
 - 2169عمرو محمد شبل عبد الرحمن شبل يوسف مدير المقيد برقم قيد  127684وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-18برقم ايداع  48970تم التأشير فى تاريخ  2018-11-18بــ :
 - 2170يوسف فايز شكرى معوض مدير المقيد برقم قيد  127684وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-18
برقم ايداع  48970تم التأشير فى تاريخ  2018-11-18بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير
ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -للمديرون مجتمعين او منفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات
وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود
القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و
الراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع
على عقود تاسيس الشركات التى تساهم فيها الشركه ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 2173نصر محمد محمد السهيلي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  82467وتم ايداعه
بتاريخ  2015-05-03برقم ايداع  12476تم التأشير فى تاريخ  2018-11-21بــ  :استمرار مجلس
الدارة بنفس التشكيل  .مع استمرار نفس الختصاصات الواردة بالسجل التجاري كما هي  -2 .تعيين الستاذ /
عيد سعد محمد خضر - 1962/ 5/ 14-مصر – الغربية رقم قومي  26205141601058مدير مسئول وله
حق التوقيع في جميع نواحي الدارة وعلى الخص الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم بجميع أنحاء
الجمهورية وله الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكتب العمل
والمن الصناعي ووزارة التجارة والصناعة بجميع إداراتها وصندوق دعم الصادرات والهيئة العامة للتنمية
الصناعية والغرف الصناعية ووزارة البيئة ووزارة البترول وشركات الغاز الطبيعي والسجل التجاري والغرفة
التجارية وأمام مصلحة الضرائب المصرية ضرائب عامة وقيمة مضافة بكافة مأمورياتها واللجان الداخلية ولجان
الطعن ولجان إنهاء المنازعات وأمام مصلحة الخبراء وأمام جميع إدارات المرور ونيابات المرور وجميع إدارات
الدفاع المدني وأمام جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وجميع أنواع المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والمن
العام ومجالس المدن والحياء ومصلحة الجمارك بكافة منافذها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وإدارة السماح المؤقت والرقابة الصناعية وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق توكيل الغير فى بعض
أو كل الختصاصات  -3 .تعيين المهندس/عبد الوهاب محمد عبد الوهاب شلبي –  –1953/ 3/ 15مصر –
الغربية – رقم قومي  25303151602174مدير فني  -4 .تعيين الستاذ  /أسامة أحمد ذكى محمد خضر سليم
–  -1973/ 04/ 19مصر – الغربية – رقم قومي  27304191601255مدير تنفيذي ولهما مجتمعين أو
منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم في جميع النواحي الفنية والتنفيذية ولهما الحق في تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام وزارة التجارة والصناعة بجميع إداراتها والهيئة العام للتنمية الصناعية والغرف
الصناعية ووزارة الداخلية وأمام جميع إدارات الدفاع المدني والمن العام وأمام مصلحة الجمارك وأمام كافة
المنافذ الجمركية التابعة لها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإدارة السماح المؤقت والرقابة
الصناعية وأمام وزارة البيئة ووزارة البترول وشركات الغاز الطبيعي وكافة الدارات التابعة لها وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها .
 - 2174هشام نصر محمد السهيلى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  82467وتم
ايداعه بتاريخ  2015-05-03برقم ايداع  12476تم التأشير فى تاريخ  2018-11-21بــ :
 - 2175حازم نصر محمد السهيلى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  82467وتم
ايداعه بتاريخ  2015-05-03برقم ايداع  12476تم التأشير فى تاريخ  2018-11-21بــ :
 - 2176سعاد مالك محمد ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  127782وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-21
برقم ايداع  49382تم التأشير فى تاريخ  2018-11-21بــ  :خروج
 - 2177اسامة عبدالغنى مصطفى سالم مدير المقيد برقم قيد  127782وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-21برقم ايداع  49382تم التأشير فى تاريخ  2018-11-21بــ  :يمثل مدير 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 وللسيد  /اسامه عبدالغني مصطفى سالم وله منفردا حق
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشبكات والفراج عن رأس المال
وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في
كل أو بعض ما ذكر .
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 - 2178احمد ابو عوف العشرى عبد الرحمن نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد
 127857وتم ايداعه بتاريخ  2018-11-22برقم ايداع  49618تم التأشير فى تاريخ  2018-11-22بــ
 :تعيين
 - 2179مينا ادولف شاكر جندى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127857وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-22برقم ايداع  49618تم التأشير فى تاريخ  2018-11-22بــ  :استقالة
 - 2180عزت عبد الشهيد ابراهيم يوسف عضو منتدب المقيد برقم قيد  127857وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-22برقم ايداع  49618تم التأشير فى تاريخ  2018-11-22بــ  :استقالة
 - 2181هشام سيداروس سعد سيدرواس عضو منتدب المقيد برقم قيد  127857وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-22برقم ايداع  49618تم التأشير فى تاريخ  2018-11-22بــ :
 - 2182جورج فائق معوض عبدالملك رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  127857وتم
ايداعه بتاريخ  2018-11-22برقم ايداع  49618تم التأشير فى تاريخ  2018-11-22بــ  :وافق السادة
الحاضرين بالجماع على منح السيد /جورج فائق معوض عبد الملك رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
مجتمعا مع أيا من السيد /أحمد أبو عوف العشرى عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو
السيد /هشام سيداروس سعد سيداروس العضو المنتدب كافة الصلحيات اللزمة فى التعامل بإسم الشركة والتعامل
مع العملء والموردين ,والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح التسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف  ,والفراج عن رأس المال المودع بالبنك وكل ذلك بإسم الشركة وضمن
أغراضـــــها  ,ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وإبرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ,ولهما الحق فى
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .أما فيما يتعلق ببيع العقارات أو أصول الشركة ومقوماتها
المادية وحق الرهن والقتراض والتوقيع على العقود النهائية أمام الشهر العقارى فيلزم موافقة جميع أعضاء
مجلس الدارة مجتمعين  ,ولهم مجتمعين حق توكيل وتفويض الغير فى ذلك  .ولرئيس مجلس الدارة تمثيل
الشركة أمام القضاء والتعامل مع السجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التمية الصناعية ومصلحة
الضرائب
 - 2183محمود عاشور محمد العشرى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
 - 2184محمد أبو العز فتحي أبو شحاته مدير المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ  :المشتريات  -استقالة
 - 2185أحمد عصام عاشور محمد العشري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ  :استقالة
 - 2186احمد طلعت ابراهيم الهبل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
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 - 2194محمد احمد عبد الرحمن حامد مدير المقيد برقم قيد  128323وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51323تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة -.پمثل مدير الشركة السيد  /محمد احمد عبد الرحمن حامد  -الصفة مدير – الجنسية مصر -
الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات و التوقيع على
الشيكات و الفراج عن راس المال وله حق 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 أو بغض ما ذكر وله حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وللسيد  /وليد سيد محمد على شحاته الصفة
مدير _ الجنسية مصر  -والسيد  /شريف خيرى عبد المنعم توفيق الصفة  -مدير أداري الجنسية مصر -مجتمعين
الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية بكافة أشكالهم و المحليات والتعاقد باسم و لصالح
الشركة وضمن أغراضها  ..و للسيد  /وليد محمد على شحاته  -مدير  -الجنسية مصر– و للسيد  /أسامة محمد عبد
الحق ( من غير المديرين ) – الجنسية مصري بطاقة رقم قومي (  ) 28002200106154مجتمعين الحق في
التوقيع عن الشركة في تعاملتها مع الغير و التعاقد باسم الشركة أمام الجهات الحكومية و الغير حكومية و لهما
مجتمعيين الحق السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات المستندية و خطابات الضمان و لهما
الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها في الضرائب .
 - 2195شريف خيرى عبد المنعم توفيق مدير المقيد برقم قيد  128323وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51323تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
 - 2196وليد سيد محمد على شحاته مدير المقيد برقم قيد  128323وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-03
برقم ايداع  51323تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
 - 2197محمد عبد الخالق محمد علي مدير المقيد برقم قيد  128622وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-10برقم ايداع  52524تم التأشير فى تاريخ  2018-12-10بــ :
 - 2232محمد شحاته عثمان شحاته شريك متضامن المقيد برقم قيد  130457وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :خروج
 - 2233عمرو عبدا عبدالوهاب غنيم البتاتونى مدير و شريك المقيد برقم قيد  130457وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-23برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :خروج
 - 2234هشام محمد محمود حافظ مدير و شريك المقيد برقم قيد  130457وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :خروج
 - 2235دخول اثنان شركاء موصيين مذكورين بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  130457وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
 - 2236هاني سامح سيد محمد السيد مدير المقيد برقم قيد  130461وتم ايداعه بتاريخ 2019-01-23
برقم ايداع  3519تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :استقالة بتاريخ 2020 /1/7
 - 2237مصطفى احمد حافظ خفاجة خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  130576وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-27برقم ايداع  3938تم التأشير فى تاريخ  2019-01-27بــ :
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 - 2187محمد عاشور محمد العشرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ  :يمثل رئيس مجلس الدارة
الشركة امام القضاء  .مجتمعين فقط توقيع اول اي من المدير المالي او مدير الحسابات مع توقيع ثاني أي من
رئيس مجلس الدارة او نائب رئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب) كافة التعاملت البنكية من فتح وغلق
حسابات الشركة لدى البنوك والتوقيع على الشيكات البنكية وحق الفراج عن راس المال والسحب من البنوك
والتوقيع على عقود الشراء والرهن والبيع للصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت
بالنقد او الجل وكذلك حق القتراض من البنوك وشركات التمويل وكل ذلك باسم الشركة والموافقة على شراء
وبيع السهم او الحصص او الصول باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود بيع وشراء السهم وعقود
التنازل عن الحصص و الصول والتوقيع على أوامر البيع والشراء لدى شركات السمسرة وتداول الوراق
وامناء الحفظ وكافة الدارات والجهات المرتبطة بشراء وبيع السهم او الحصص والتنازل عنها والتوقيع امام اي
جهة اخري لزمة لشراء او بيع او التنازل عن السهم او الحصص او الصول وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
وحق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الشركات المملوكة او المستحوذ عليها سواء كانت تابعه او شقيقه او
مستثمر فيها ولهم حق تفويض او توكيل الغير فيما يلزم ذلك  .ولعضاء مجلس الدارة ورئيس مجلس الدارة
ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ومدير الحسابات والمدير المالي ومدير المشتريات مجتمعين او
منفردين حق التعامل والستلم والتسلم والتوقيع والتوثيق والتمثيل امام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والمصالح وادارات المرور والتأمينات
الجتماعية بأنواعها ومصلحة الضرائب المصرية والقيمة المضافة وهيئة الستثمار وهيئة سوق المال وشركة
مصر المقاصة وكافة الوزارات والهيئات والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة الهندسية للقوات
المسلحة والوزارات التابعة للدولة والشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري والموانى وشركات التامين
ومصلحة الجمارك ووزارة الكهرباء والمياه والنوادي والنقابات ولهما في سبيل ذلك كافة السلطات بالتعامل باسم
الشركة واستلم وتسلم واستصدار خطابات الضمان ودفاتر الشيكات من البنوك والمصارف الحكومية وغير
الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزتها واجهزة المدن ووحدات الحكم المحلى وقلم المحضرين
وقلم الكتابة بكافة انواعه والتوقيع على كافة المستندات اللزمة وامام جميع المكاتب واستخراج شهادات الفلس
والبروتستو وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم
ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 2188نسمه السيد محمد القطري عضو منتدب المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
 - 2189عادل ابراهيم نصر عبدالباقى مدير المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ  :المشتريات
 - 2190محمد شعبان عبد العاطي بنات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
 - 2191حسن مكرم امين دياب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
 - 2192احمد محمد عبد الحميد مدير مالى المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-03برقم ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ :
 - 2193محمد نبيل احمد عمر مدير المقيد برقم قيد  128310وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-03برقم
ايداع  51310تم التأشير فى تاريخ  2018-12-03بــ  :الحسابات
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 - 2198سامى رمضان محمد هاشم مدير المقيد برقم قيد  128622وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-10
برقم ايداع  52524تم التأشير فى تاريخ  2018-12-10بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة
وللمديرون مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإبداع 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 ولهم الحق في الشراء وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق
توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 2199وليد على محمد على شتله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  128803وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-13برقم ايداع  53171تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ  - :يمثل السيد/
وليد علي محمد علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد /شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة /ساره احمد السيد حسن المعايرجي عضو مجلس الدارة مجتمعين او
منفردين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامه للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة
الضرائب المصرية (الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة) والهيئة العامة للتأمينات
الجتماعية والهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات
التجارية وبراءات الختراع والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانئ والمطارات والجمارك والبنوك
وابرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وحق شراء وبيع كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات
والمهمات والمنقولت وكذلك فتح وغلق الحسابات باسم الشركة وايداع وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع
على الشيكات وفى استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والى الجهات الحكومية وغير الحكومية
ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر  ,وللسيد /وليد علي محمد
علي شتله رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد /شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين مع السيدة /سارة احمد السيد حسن المعايرجى عضو مجلس الدارة حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع لكافة انواع الراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود
تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة ولهم حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وابرام عقود المعاوضة
والتوقيع عليها والتسهيلت الئتمانية والبنكية ولهم حق الكفالت التضامنية والتعامل مع شركات التأجير التمويلي
والتوقيع على عقودها ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر
 - 2200شادي علي محمد علي شتله نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  128803وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-13برقم ايداع  53171تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ :
 - 2201بيتهوفن السيد محمد عبدالونيس طايل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128803وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-13برقم ايداع  53171تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ :
 - 2202ساره احمد السيد حسن المعايرجي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128803وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-13برقم ايداع  53171تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ :
 - 2203ريم عبد اللطيف طلعت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306971وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-19برقم ايداع  16200تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ :
 - 2204رينا خالد مجيب مصطفى الجندى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306971وتم ايداعه
بتاريخ  1997-08-19برقم ايداع  16200تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ :
 - 2205مصطفي خالد مجيب مصطفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306971وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-19برقم ايداع  16200تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ :
 - 2206نامق احمد محمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306971وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-19برقم ايداع  16200تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ  :استقالة
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 - 2207خالد مجيب مصطفى الجندى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306971وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-19برقم ايداع  16200تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ :
 - 2208احمد محمد خضر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  306971وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-19برقم ايداع  16200تم التأشير فى تاريخ  2018-12-13بــ  :استقالة
 - 2209مروان فتحى عبدا ادم مدير فرع المقيد برقم قيد  128888وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-16برقم ايداع  53498تم التأشير فى تاريخ  2018-12-16بــ :
 - 2210محمود محمد نجيب عبد الحميد على ابو زيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128910وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-16برقم ايداع  53550تم التأشير فى تاريخ  2018-12-16بــ :
 - 2211احمد عادل احمد عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  128910وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-16برقم ايداع  53550تم التأشير فى تاريخ  2018-12-16بــ  :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد /احمد عادل احمد عبداللطيف سالم ,
منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بإسم
الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها
وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 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 أعمال التصرف التى تخص أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى فيكون منفردا ,وله منفردا حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر0
 - 2212عبدالغفار خالد عبدالغفار عبدالجواد ماضى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  128910وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-16برقم ايداع  53550تم التأشير فى تاريخ  2018-12-16بــ :
 - 2213عمرو عادل طه محمد خليل مدير المقيد برقم قيد  129158وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-20
برقم ايداع  54508تم التأشير فى تاريخ  2018-12-20بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  -مثل
المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا افى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللسيد  /عمرو عادل طه محمد
خليل منفرد الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام الجميع 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 البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس
المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل بيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل
وللمدير الحق فى فتح فروع اخرى للشركة داخل البلد (فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على
فتح فروع فيها) وخارج البلد ولة الحق فى التوقيع على عقود التاسيس والتوقيع امام السجل التجاري واصدار
السجلت التجارية والتعامل مع كافة الجهات والهيئات داخل البلد وخارجها وتفويض السيد  /عمرو عادل طة
محمد بفتح فرع للشركة داخل المملكة العربية السعودية باسم الشركة ولصالحها او التداخل وشراء حصص
بشركات اخرى وشراء الشركات وله منفردا حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.
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 - 2214علء الدين سمير احمد اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  129228وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-23برقم ايداع  54829تم التأشير فى تاريخ  2018-12-23بــ  - :يمثل المدير الشركة فى
علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 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 صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء وحق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها 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 وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .وللسيد  /علء الدين
سمير احمد اسماعيل فى شراء السهم والحصص والمشاركة فى شركات شقيقة او شركات مختلفة فى النشطة او
مماثلة فى النشطة فى جميع انواع الشركات وله الحق فى الحضور فى اجتماع الجمعيات العمومية العادية وغير
العادية والتصويت باسم الشركة وله الحق فى ان يعين فى مجلس ادارتها او مدير بها وكذلك فى التوقيع على عقود
المشاركة والتأسيس والتعديل والتخارج باسم الشركة وتوكيل السادة المحامين والمحاسبين فى ذلك امام جميع
الجهات الحكومية او الهلية وامام الهيئة العامة للستثمار وسوق المال والبورصة المصرية والسجل التجارى
والشهر العقارى والمحكمة والضرائب العامة والعقارية .
 - 2215محمد حسن يوسف محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  129365وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-26برقم ايداع  55441تم التأشير فى تاريخ  2018-12-26بــ :
 - 2216مارك هينيرك شميتز  mark Henrik Schmitzعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 129499
وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-30برقم ايداع  56119تم التأشير فى تاريخ  2018-12-30بــ  :ممثل عن
شركة تيكونيا للشحن  -المانيا  -بدل من السيد  /رالف تيسن
 - 2217سامى خميس عبد الجواد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  129499وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-30برقم ايداع  56119تم التأشير فى تاريخ  2018-12-30بــ  :ممثل عن شركه دوهلر مصر
لتصنيع مكونات الماكولت و المشروبات الطبيعيه ش.م.م  -بدل من السيد  /خالد عمر حسين عبد الرحيم تمام
 - 2218اشرف محمد السيد على رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  129516وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-30برقم ايداع  56136تم التأشير فى تاريخ  2018-12-30بــ  :تفويض كل
من  -1 :السيد  /محمد عبدا مرسي الطيب  -2السيد  /معتز صابر حسن في التوقيع باسم الشركة في فتح
الحسابات البنكية وكذلك السحب واليداع وحق الرهن والقتراض أمام البنوك الحكومية والخاصة وكذلك حق
التوقيع علي كل او بعض ما سبق منفردين او مجتمعين
 - 2219محمد عبدالوهاب ابراهيم صيام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  129519وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-30برقم ايداع  56151تم التأشير فى تاريخ  2018-12-30بــ :
 - 2220محمود ابراهيم محمد محلب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  129584وتم
ايداعه بتاريخ  2019-01-02برقم ايداع  162تم التأشير فى تاريخ  2019-01-02بــ  - :تجديد فترة
مجلس الدارة لفترة جديدة كما هو وبنفس صلحيات رئيس مجلس الدارة السابقة .
 - 2221شيرين حامد محمد مصطفى الشرقاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50112وتم ايداعه
بتاريخ  2011-01-16برقم ايداع  1081تم التأشير فى تاريخ  2019-01-16بــ  :استقاله
 - 2222عبد الحليم محمد ابراهيم عمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50112وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-16برقم ايداع  1081تم التأشير فى تاريخ  2019-01-16بــ  :استقاله
 - 2223ايمن عاطف أنور على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50112وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-16برقم ايداع  1081تم التأشير فى تاريخ  2019-01-16بــ  :ممثل عن شركة ألفا أوريكس
ليمتد
 - 2224الستاذ عاصم جوبتا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50112وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-16برقم ايداع  1081تم التأشير فى تاريخ  2019-01-16بــ  :ممثل عن شركة ألفا أوريكس
ليمتد
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 1053 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 2225سمير حسن محمود الحاج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50112وتم ايداعه بتاريخ
 2011-01-16برقم ايداع  1081تم التأشير فى تاريخ  2019-01-16بــ  :ممثل عن شركة مصر للتأمين ,
بدل من السيد  /محروص عامر عبد الحليم محمد
 - 2226ابراهيم عبد القادر مكى محجوب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  50112وتم
ايداعه بتاريخ  2011-01-16برقم ايداع  1081تم التأشير فى تاريخ  2019-01-16بــ  :تحديث وإضافة
السلطات والعتمادات المالية للتوقيعات على حسابات الشركة بالبنوك كما يلى -:أول  -:إضــافــــة تـوقيــــع
منـفـــرد للسيــــد رئيـــــس مجلــــس الدارة والعضــــو المنتــــــدب ثانيا -:إضــافــــة تـوقيــــع ثـــــان لكل
مــــن -1 -:السيد المحاسب /يحيى عبد الحكيم السيد على رقم قومي ( 27007042301252 :توقيع ثان) -2
السيد المحاسب /وليد عبد الرحمن التميمى عبد العال رقم قومي 28204020400099 :
(توقيع ثان) ثالثا-:إضافة صلحية الموافقة على التوقيعات توقيع أول  +توقيع أول رابعا -:تفويض السيد رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية ليصبح من لهم
حق التوقيع على حسابات الشركة بالبنوك ويتم التأشير بهم فى السجل التجارى وفقا للتالى -1 -:السيد المهندس/
إبراهيم عبد القادر مكى محجوب رقم قومي ( 26412200202478 :توقيع منفرد) -2 .السيد المحاسب/محمد
على محمد الشايب رقم قومي ( 27103010201832 :توقيع أول) -3 .السيد المحاسب /سيد صبحى سيد
السيد المحاسب /أحمد السيد إبراهيم
محمد أبو السعود رقم قومي ( 26901031701673 :توقيع أول) -4 .
السيد المحاسب /اسامة عبد العليم عبد المقصود
أحمد رقم قومي ( 27211080100372 :توقيع أول) -5 .
رقم
على رقم قومي ( 27610010400052 :توقيع ثان) -6 .السيد المحاسب /السيد السيد محمد صابر
قومي ( 27401180202838 :توقيع ثان)  -7 .السيد المحاسب /يحيى عبد الحكيم السيد على رقم قومي :
(توقيع ثان)  -8 .السيد المحاسب /وليد عبد الرحمن التميمى عبد العال
27007042301252
رقم قومي ( 28204020400099 :توقيع ثان)  .وتكون السلطات المالية وصلحية التوقيعات على حسابات
الشركة بالبنوك ويتم أيضا التأشير بها فى السجل التجارى على الترتيب التالى -:توقيع منفرد أو توقيع أول +
توقيع أول أو توقيع أول  +توقيع ثان تفويض السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود
الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية
 - 2227احمد محمد محمود أحمد مقلد شريك متضامن المقيد برقم قيد  130212وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-17برقم ايداع  2526تم التأشير فى تاريخ  2019-01-17بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد  /أحمد محمد محمود أحمد مقلد والسيد  /عمر خالد محمد
محمود مدير تنفيذي من غير الشركاء ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع على الشبكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك
لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها لهما حق قبض ودفع
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 او بعض ما ذكر ودون
الشركاء الموصيين
 - 2228شريف احمد احمد البيلى مدير فرع المقيد برقم قيد  130388وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-22برقم ايداع  3230تم التأشير فى تاريخ  2019-01-22بــ :
LIANG DONG - 2229ليانج دونج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  130413وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-22برقم ايداع  3391تم التأشير فى تاريخ  2019-01-22بــ :
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 - 2230ليو فوسن  LIU FUSENرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  130413وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-22برقم ايداع  3391تم التأشير فى تاريخ  2019-01-22بــ  :يمتلك حق التوقيع على
معاملت الشركة 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 الشركة منفردين او
مجتمعين وللسيد /ليو فوسن  LIU FUSENالحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  .وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او الجل والتوقيع والتعامل مع الرقابه الماليه وسوق المال وله حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ماذكر وله منفردا حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود
الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
 - 2231خروج اثنان شركاء موصيين مذكورين بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  130457وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  3515تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
 - 2238محمد شريف عمر اسماعيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  130700وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-29برقم ايداع  4300تم التأشير فى تاريخ  2019-01-29بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,وللمجلس الحق
في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
وللسيد /محمد شريف عمر اسماعيل رئيس مجلس الدارة (منفردا) الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و حق في التوقيع على عقود البيع و الشراء لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على
عقود الرهن و القروض والتسهيلت الئتمانية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وله إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل وله الحق في تأسيس الشركات وله حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 2239احمد محمد طارق صالح عبده عبدالفتاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  130700وتم ايداعه
بتاريخ  2019-01-29برقم ايداع  4300تم التأشير فى تاريخ  2019-01-29بــ :
 - 2240عمرو على حلمى العيسوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  130700وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-29برقم ايداع  4300تم التأشير فى تاريخ  2019-01-29بــ  :المنتدب
 - 2241سارة حمدى محمد عجميه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  130700وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-29برقم ايداع  4300تم التأشير فى تاريخ  2019-01-29بــ  :استقالة
 - 2242محمد فكرى محمد ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  130956وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-04
برقم ايداع  5148تم التأشير فى تاريخ  2019-02-04بــ  :استقالة
 - 2243سارة محمد فكرى مدير المقيد برقم قيد  130956وتم ايداعه بتاريخ  2019-02-04برقم
ايداع  5148تم التأشير فى تاريخ  2019-02-04بــ :
 - 2244عمر صبحى محمد مهنى خليل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131235وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-10برقم ايداع  6142تم التأشير فى تاريخ  2019-02-10بــ  :تجديد فترة مجلس الدارة لفترة
جديدة كما هو وبنفس صلحيات رئيس مجلس الدارة السابقة
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 - 2245ادهم عمرصالح عبده مصفى المقيد برقم قيد  131243وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-10
برقم ايداع  6150تم التأشير فى تاريخ  2019-02-10بــ  :وفاء ما علي الشركة من ديون .بيع مال الشركة
منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأية طريقة اخري ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي إجراء البيع بطريقة معينة
تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم التعامل مع حميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
علي الشيكات وجميع العمال المصرفية كل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها
 - 2246منه ا محمد احمد فتحي رجب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131317وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6552تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ :
 - 2247خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131317وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6552تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ :
 - 2262رامى احمد حسن البرعى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  131593وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-18برقم ايداع  7799تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  - :غير تنفيذى  -مستقل
 غير متفرغ - 2263أمل عبدالحميد محمد ابراهيم محمد مدير المقيد برقم قيد  131828وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-24برقم ايداع  8630تم التأشير فى تاريخ  2019-02-24بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير
محددة  .يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وله
منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح
حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق
القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في
كل أول بعض ما ذكر .
 - 2264محمد محمد احمد قطب مدير فرع المقيد برقم قيد  131867وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-24برقم ايداع  8863تم التأشير فى تاريخ  2019-02-24بــ :
 - 2265السيد عبد العظيم السيد عبد الرحمن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه
بتاريخ  2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن الهيئة
المصرية العامة للمساحة
 - 2266خالد سيد امين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ 2003-10-02
برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة
 - 2267طارق جوده السيد عجاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية العامه
للمساحة
 - 2268فاروق محمد السيد مصطفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية العامة
للمساحة
 - 2269مريم متري رزق ا عبده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية العامه
للمساحة
 - 2270محمد عزت عبد العزيز شاهين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10370وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-02برقم ايداع  5988تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :ممثل عن هيئة الوقاف
المصرية
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 - 2248احمد محمد فتحى رجب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131317وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6552تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ  - :تحديد حق الدارة والتوقيع و
صلحيات مجلس الدارة تحديد حق الدارة والتوقيع عن الشركة يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء
– يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات
من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق
وللسيد  /أحمد محمد فتحى رجب – رئيس مجلس الدارة والسيد /
التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين •
خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت – عضو مجلس الدارة مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم و الهيئه القوميه للتصالت السلكيه واللسلكيه ومكاتب العمل ونقل التليفونات او تحويلها والتعاقد عليها
ومكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ومصلحة
الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك ومكاتب خبراء وزارة العدل والتصديق والتوقيع امام الشهر العقارى
على كافة عقود تأسيس الشركات والتخارج منها وفسخها و تعديلها بكافة انواعها والتعديلت اللزمة وعلى جميع
المستندات وإجراءات التأسيس والفسخ والتصفية والتعديل وكذلك أمام مصلحه الشركات والشهر العقارى واثبات
التاريخ على المحررات لدى الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية والمعاشات
والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسجيل العلمات التجارية وجميع
الوزارات والمصالح والنقابات وكذلك لهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح الحسابات و الفراج عن رأس المال المودع بالبنك واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق
القتراضوالرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و
لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السهم و السنـــــدات
الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما
حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 2249منه ا محمد احمد فتحي رجب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131319وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6554تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ :
 - 2250خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131319وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6554تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ :
 - 2278خالد مرعي حمدان احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131917وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-25برقم ايداع  8981تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة  -مع
بقاء الختصاصات والصلحيات الممنوحه بالسجل التجاري لكل من السيد  /خالد مرعي حمدان احمد  -رئيس
مجلس الدارة  -والسيد  /محمد عبدالعظيم عبدالعظيم يوسف  -عضو مجلس الدارة كما هي دون تعديل
 - 2279رامى زهران محمد رضوان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131917وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-25برقم ايداع  8981تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ :
 - 2280محمد عبدالعظيم عبدالعظيم يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131917وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-25برقم ايداع  8981تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ :
 - 2281ياسر مرعي حمدان احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131917وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-25برقم ايداع  8981تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ :
 - 2282محمد عبدالناصر عبدالنبى امين مدير فرع المقيد برقم قيد  130484وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  3577تم التأشير فى تاريخ  2019-02-28بــ :
 - 2283محمد عبد اللطيف محمود عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  130484وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  3577تم التأشير فى تاريخ  2019-02-28بــ :
 - 2284محمد رشاد عبد المحسن محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  130484وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  3577تم التأشير فى تاريخ  2019-02-28بــ  :استقالة
 - 2484سبيل كوتش كراجاغلو  Sibel Koc Karacaogluعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 108178وتم ايداعه بتاريخ  2017-08-01برقم ايداع  27256تم التأشير فى تاريخ  2020-01-03بــ
 :شيشاجام إنفسمنت بى.فى – هولندا
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 - 2485مهمت هالوك توغرول MEHMET HALUK TUGRULمدير المقيد برقم قيد 108178
وتم ايداعه بتاريخ  2017-08-01برقم ايداع  27256تم التأشير فى تاريخ  2020-01-03بــ  :للنتاج (
استقالة )
 - 2486سالمه أونور  Selma Onerعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  108178وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-01برقم ايداع  27256تم التأشير فى تاريخ  2020-01-03بــ  :لتحل محل السيد  /مصطفى
كرم باشكونيالى فى مباشره كافة الصلحيات السابق منحها له على أن تمارسها مجتمعه فقط مع أيا من الستاذ /
عبدا كيلينتش ( Abdullah Kilincرئيس مجلس الدارة) و/أو الستاذ  /جوكهان جورالب Gokhan
 ( Güralpعضو مجلس الدارة)
 - 2487سبيل كوتش كراجاغلو  Sibel Koc Karacaogluعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 108178وتم ايداعه بتاريخ  2017-08-01برقم ايداع  27256تم التأشير فى تاريخ  2020-01-03بــ
 :ممثل عن شركة ( شيشاجام إنفسمنت بى.فى – هولندا ) تعديل إسم شركة شيشا جام جلس باكجينج بى.فى (
عضو مجلس الدارة) ليصبح شيشاجام إنفسمنت بى.فى – هولندا (عضو مجلس الدارة) ,وتغيير ممثل شركة
شيشاجام إنفسمنت بى فى فى عضوية مجلس الدارة لتصبح السيده  /سبيل كوتش كراجاغلو Sibel Koc
 – Karacaogluتركية الجنسية – ممثل للشركة فى عضوية مجلس الدارة ,
 - 2488ليلى ابراهيم ابراهيم عبدالمجيد مدير المقيد برقم قيد  144875وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-06برقم ايداع  628تم التأشير فى تاريخ  2020-01-06بــ  :استقالة
 - 2489ياسر محمد محمد عثمان مدير المقيد برقم قيد  144875وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-06
برقم ايداع  628تم التأشير فى تاريخ  2020-01-06بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة
 - 2251احمد محمد فتحى رجب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131319وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6554تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ  :تحديد حق الدارة والتوقيع
وصلحيات مجلس الدارة  -تحديد حق الدارة والتوقيع عن الشركة يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام
القضاء – يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت
والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين  -وللسيد  /أحمد محمد فتحى رجب – رئيس مجلس الدارة
والسيد  /خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت – عضو مجلس الدارة مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم و الهيئه القوميه للتصالت السلكيه واللسلكيه ومكاتب العمل ونقل التليفونات او تحويلها والتعاقد عليها
ومكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ومصلحة
الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك ومكاتب خبراء وزارة العدل والتصديق والتوقيع امام الشهر العقارى
على كافة عقود تأسيس الشركات والتخارج منها وفسخها و تعديلها بكافة انواعها والتعديلت اللزمة وعلى جميع
المستندات وإجراءات التأسيس والفسخ والتصفية والتعديل وكذلك أمام مصلحه الشركات والشهر العقارى واثبات
التاريخ على المحررات لدى الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية والمعاشات
والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتسجيل العلمات التجارية وجميع
الوزارات والمصالح والنقابات وكذلك لهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح الحسابات و الفراج عن رأس المال المودع بالبنك واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق
القتراضوالرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و
لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السهم و السنـــــدات
الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما
حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 2252ابراهيم اسماعيل احمد عبدالسلم مدير المقيد برقم قيد  131343وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6663تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ :
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 - 2253محمود فتحى محمد حسين مدير المقيد برقم قيد  131343وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-12
برقم ايداع  6663تم التأشير فى تاريخ  2019-02-12بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي
الشيكات والفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع علي عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و كذلك التوقيع علي عقود البيع
الخاصة بالجهزة الطبية لصالح الشركة ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة
السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود و المشاطرات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 2254احمد عطوه صالح عطوه مدير فرع المقيد برقم قيد  131435وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-13برقم ايداع  6964تم التأشير فى تاريخ  2019-02-13بــ :
 - 2255اشرف ك تكل  ASHRAF K TAKLAمدير المقيد برقم قيد  53165وتم ايداعه بتاريخ
 2011-07-27برقم ايداع  17832تم التأشير فى تاريخ  2019-02-17بــ :
 - 2256احمد فخري احمد ابو العل مدير المقيد برقم قيد  53165وتم ايداعه بتاريخ 2011-07-27
برقم ايداع  17832تم التأشير فى تاريخ  2019-02-17بــ  :استقالة
 - 2257محمود عوض محمود البنا مدير المقيد برقم قيد  53165وتم ايداعه بتاريخ 2011-07-27
برقم ايداع  17832تم التأشير فى تاريخ  2019-02-17بــ :
 - 2258حازم حسين رشاد حجازى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131593وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-18برقم ايداع  7799تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :والرئيس التنفيذى  -ممثل
لمجموعة البركة المصرفية ومنحه كافه السلطات التنفيذية الممنوحه من مجلس ادارة البنك للرئيس التنفيذى السابق
 - 2259اشرف احمد مصطفى موسى الغمراوى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131593وتم
ايداعه بتاريخ  2019-02-18برقم ايداع  7799تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :و الرئيس
التنفيذى  -ممثل للمساهمين الخرين  -استقالة
 - 2260سامى فتحى محمد عبد الجواد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131593وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-18برقم ايداع  7799تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :تنفيذى  -ممثل للمساهمين
الخرين  -استقالة
 - 2261امنية ابراهيم على النصيري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131593وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-18برقم ايداع  7799تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :ممثل عن شركة مصر لتأمينات
الحياه  -انهاء التمثيل
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 - 2285يسرى عبد الحميد
القصرى سيد احمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  132274وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-04برقم ايداع  10304تم التأشير فى تاريخ  2019-03-04بــ  :الموافقة باجماع الحاضرين
علي تعديل صلحيات التوقيع للسيد الستاذ /يسري عبدالحميد القصري سيد أحمد – رئيس مجلس الدارة و
العضو المنتدب لتصبح كالتي:تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع نيابة عن الشركة
علي كافة عقود التأسيس والتعديل الخاصة بالشركة أمام مكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري وقطاع العمال
العام والخاص والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والغرف التجارية وأمام مصلحة الضرائب
العامة والقيمة المضافة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وادارات المرور ومصالح الجمارك
وهيئة التأمينات الجتماعية وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في التعاقد مع الستشاريين
والعاملين وتعيينهم وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  ,كل ما سبق بعد موافقة الجمعية
العامة للشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافه عقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها الحق في توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر-الغاء كافة الصلحيات والتوقيعات السابقة للسيد  /حسن محمود عبده احمد (
المدير المالي السابق) -منح حق التوقيع مجتمعين لعدد اثنين علي ان يكون التوقيع الول للسيد الستاذ  /يسري
عبدالحميد القصري سيد أحمد – رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب والتوقيع الثاني لي من السيدة الستاذة /
نجوي محمد فرج ا الشاذلي – عضو مجلس ادارة بشركة هوتاك للتنمية السياحية و العقارية او السيد الستاذ /
هاني عبداللطيف محمد – مدير الدارة المالية بشركة هوتاك للتنمية السياحية و العقارية ولهم حق التوقيع أمام كافة
البنوك والمصارف و حق فتح و غلق الحسابات و السحب و اليداع و التوقيع علي خطابات الضمان و الشيكات و
كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها -منح حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن للسيد الستاذ  /يسري
عبدالحميد القصري سيد أحمد – رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب والسيدة الستاذه /نجوي محمد فرج ا
الشاذلي – عضو مجلس ادارة بشركة هوتاك للتنمية السياحية و العقارية (مجتمعين).
 - 2286شريف محمد نجيب عبدالحميد عمران عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  132514وتم ايداعه
بتاريخ  2019-03-07برقم ايداع  11091تم التأشير فى تاريخ  2019-03-07بــ  :استقالة
 - 2293حازم محمود على عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  132669وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-12برقم ايداع  11598تم التأشير فى تاريخ  2019-03-12بــ  :تكون صلحيات رئيس مجلس
الدارة كالتي يفوض السيد رئيس مجلس الدارة في التوقيع منفردا على كافة عقود الرهن والقتراض من البنوك
والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية وعقود والشراء وعمل كافة التسهيلت المصرفية والتجارية وله حق
التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديلتها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري ومصلحة الضرائب وادارة المرور بوزارة
الداخلية أو نقل ملكية السيارات والدراجات البخارية باسم الشركة وبيعها للغير .وله الحق منفردا أو مجتمعا مع
المدير المالي في سحب وايداع كافة المبالغ وفتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات
والمستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية والتجارية والتوقيع على مستندات
المديونية وله كافة السلطات للتوقيع عن الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وسجل المستوردين
والمصدرين والوكلء التجاريين وتمثيل الشركة أمام القضاء بكافة أنواعه ودرجاته وله حق تفويض أو توكيل
الغير في كل أو بعض صلحياته
 - 2294محمد رافت عبد الحميد احمد على رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  44794وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-22برقم ايداع  6238تم التأشير فى تاريخ  2019-03-17بــ  :غير متفرغ  -منح السيد  /اسامه
محمد محمد الصغير بطاقة رقم قومى  25601011401536ذات الصلحيات الممنوحة للسيد المهندس  /ابراهيم
رشدى محلب محمد ابراهيم كما هى واردة بالسجل التجارى فى حالة غيابة
 - 2295احمد عبدا ابراهيم ريبه عبدا مدير المقيد برقم قيد  132944وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-18برقم ايداع  12592تم التأشير فى تاريخ  2019-03-18بــ  :استقاله
- 2296
خالد مدحت احمد عبد المجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133000وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-19برقم ايداع  12743تم التأشير فى تاريخ  2019-03-19بــ  :استقالة
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 - 2310منة ا معتز واصل رسلن عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  123587وتم ايداعه
بتاريخ  1998-10-13برقم ايداع  12372تم التأشير فى تاريخ  2019-04-03بــ :
 - 2311خالد خليفه محفوظ خليفه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133864وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-07برقم ايداع  15864تم التأشير فى تاريخ  2019-04-07بــ  :خروج
 - 2287عبد الرحمن احمد احمد
صادق السويدى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  132514وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-07برقم ايداع  11091تم التأشير فى تاريخ  2019-03-07بــ  :ممثل عن شركة السويدي
اليكتريك (ش.م.م) بدل من المهندس  /احمد احمد صادق السويدى  -تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة على
النحو التالى  -1 :اول  :تفويض الستاذ  /عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى رئيس مجلس الدارة و العضو
المنتدب وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع
الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي
عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار
وحلف اليمين والتحكيم وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات بكل ما ذكر ولهم الحق (مجتمعين) في توكيل
الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او
السيد /هاني عثمان حسن  -علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط  -ثانيا  :تفويض
الستاذ  /عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد مدير
إدارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود العمل وامام مكاتب العمل
والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي
موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن  -علما بان تمثيل الشركة امام
القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط  -ثالثا  :تفويض الستاذ /عبد الرحمن احمد احمد صادق السويدى رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد /ايمن مصطفى عبد المنعم محمد المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة
بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين
أحمد او السيد /هاني عثمان حسن  -علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط  -رابعا :
تفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي منفردا وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك
وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات
والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل
جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي
التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع علي عقود الضمانة للشركات الشقيقة
والتابعة وله الحق في ممارسة كافة الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا
في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  -علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة
فقط
 - 2288وليد فتحي محمد محمد طايل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  132514وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-07برقم ايداع  11091تم التأشير فى تاريخ  2019-03-07بــ  :ممثل عن شركة السويدي
اليكتريك (ش.م.م) بدل من الستاذ /شريف محمد نجيب عبد الحميد عمران
 - 2289ايمن مصطفى عبد المنعم محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  132514وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-07برقم ايداع  11091تم التأشير فى تاريخ  2019-03-07بــ  :ممثل عن شركة السويدي
اليكتريك (ش.م.م) بدل من الستاذ  /مدحت ماهر محمود شحاته
 - 2290احمد صلح عبدالغني محمد الشامي عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد 132514
وتم ايداعه بتاريخ  2019-03-07برقم ايداع  11091تم التأشير فى تاريخ  2019-03-07بــ  :ممثل عن
شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م).
 - 2291احمداحمد صادق السويدي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  132514وتم
ايداعه بتاريخ  2019-03-07برقم ايداع  11091تم التأشير فى تاريخ  2019-03-07بــ  :استقالة
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 - 2292مدحت ماهر محمود شحاته عضو منتدب المقيد برقم قيد  132514وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-07برقم ايداع  11091تم التأشير فى تاريخ  2019-03-07بــ  :استقالة
 - 2297مصطفى مدحت محمد حسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  107164وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-04برقم ايداع  23282تم التأشير فى تاريخ  2019-03-20بــ  :يمثل السيد /مصطفي مدحت
محمد حسين الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها فيما
و للسيد /مصطفى
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه اوالقانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة.
مدحت محمد حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع والتوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن
راس المال و كافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لها الحق
في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و
السيارات و المنقولت باسم الشركه و لصالحها ولها الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و
ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  -والسيد  /احمد محمد جمال الدين له حق التعامل باسم الشركة فيما يخص
التوقيع علي عقود الموردين والعملء والتوقيع امام البنوك علي الشيكات والسحب واليداع منفردا بحد اقصي (
مائتين الف جنية فقط ل غير  -وللسيد /محمود عبد الروؤف له حق التوقيع علي الشيكات منفردا بحد اقصي (
عشرة الف جنيه فقط ل غير ) .
 - 2298احمد محمد جمال عبدالعزيز عبد الرحمن عضو منتدب المقيد برقم قيد  107164وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-04برقم ايداع  23282تم التأشير فى تاريخ  2019-03-20بــ :
 - 2299وسام احمد حامد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  107164وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-04برقم ايداع  23282تم التأشير فى تاريخ  2019-03-20بــ :
- 2300
سامى رياض محمود ابو احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133070وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-20برقم ايداع  13070تم التأشير فى تاريخ  2019-03-20بــ  :تعديل حق التوقيع عن الشركة
ولدى البنوك ليصبح على النحو التالى  -يكون حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك لكل من السيد  /سامى رياض
محمود أبو أحمد (رئيس مجلس الدارة) والسيد  /طارق إسماعيل الليثى أحمد (نائب رئيس مجلس الدارة) والسيد
 /محمد حسن عبد الغنى محمد (عضو مجلس الدارة) حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله والتعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال وإصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن
أغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنية والتجاريه ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد والجل وحق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 2301محمد عبدالحي محمد على همل مدير المقيد برقم قيد  133101وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-21برقم ايداع  13254تم التأشير فى تاريخ  2019-03-21بــ :
 - 2302عبدالحى محمد على همل مدير المقيد برقم قيد  133101وتم ايداعه بتاريخ 2019-03-21
برقم ايداع  13254تم التأشير فى تاريخ  2019-03-21بــ  :استقالة
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 - 2303فادى ماهر نصيف جرجس حنا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133123وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-21برقم ايداع  13276تم التأشير فى تاريخ  2019-03-21بــ  :تعديل سلطات التوقيع لعضاء
مجلس الداره لتصبح كالتى للستاذ فادى ماهر نصبف جرجس رئيس مجلس الداره حق تمثيل الشركه امام
القضاء ويكون حق التوقيع عن الشركه لى اثنين مجتمعين من كل من الساتذه فادى ماهر نصيف جرجس رئيس
مجلس الداره و نادر ناجى حلمى خزام عضو مجلس اداره منتدب و ايفا ماهر نصيف عضو مجلس اداره وذلك
فى التعامل باسم الشركه ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه اشكاله والحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق القبض ودفع المبالغ
وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه
وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها والحق فى توكيل او تفويض الغير فى بعض او كل
ماسبق
 - 2304ياسر البرنس عبد الجواد محمد بلعط مدير فرع المقيد برقم قيد  133144وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-21برقم ايداع  13297تم التأشير فى تاريخ  2019-03-21بــ :
 - 2305ياسمين حسن السيد عبدا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133304وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-25برقم ايداع  13851تم التأشير فى تاريخ  2019-03-25بــ :
 - 2306احمد فؤاد الوطن امين على فهمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  123587وتم ايداعه
بتاريخ  1998-10-13برقم ايداع  12372تم التأشير فى تاريخ  2019-04-03بــ :
 - 2307نور معتز واصل شفيق رسلن عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  123587وتم
ايداعه بتاريخ  1998-10-13برقم ايداع  12372تم التأشير فى تاريخ  2019-04-03بــ :
 - 2308معتز واصل رسلن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  123587وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-13برقم ايداع  12372تم التأشير فى تاريخ  2019-04-03بــ  :تجديد مدة المجلس لمدة ثلث
سنوات  :مع بقاء كافة الختصاصات والصلحيات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون ادنى تعديل او تغيير .
 - 2309خالد معتز واصل رسلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  123587وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-13برقم ايداع  12372تم التأشير فى تاريخ  2019-04-03بــ :
 - 2312رامز محى الدين عبد الفضيل دسوقى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133864وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-07برقم ايداع  15864تم التأشير فى تاريخ  2019-04-07بــ  :الموافقة بالجماع
على اعادة النظر في صلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتي  :ان يكون السيد  /رامز محي الدين عبدالفضيل
دسوقي  -رئيس مجلس الداره و السيد  /عمر مختار عطية محمد سليمان  -عضو منتدب في تمثيل الشركة و
التوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية خاصة الهيئة العامة للستثمار و الشهر العقاري و
مکاتبها و ماموريتها و في الحضور امام ا مصلحة الضرائب و ماموريتها و لجان الطعن و التصالح و السجل
التجاري و الغرفة التجارية و هيئة التامينات الجتماعية و ادرات المرور المختلفة و لهم في سبيل ذلك اوسع
السلطات للتعامل باسمها و ابرام كافة العقود و المعاملت الداخله ضمن غرض الشركة و تعيين و عزل وكلء و
مستخدمي الشركة و ابرام جميع العقود و التوقيع على كافة الوراق و العقود و المستندات الخاصة بالشركة لجميع
الجهات الحكومية المختلفة و ابرام كافة الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهم حق شراء كافة
انواع السيارات و كل شي خاص بالشركة و التوقيع على كافة العقود البتدائية و النهائية ولهم كامل ر الصلحيات
بالتعامل مع  :كافة البنوك بجمهورية مصر العربية و فتح الحسابات بالبنوك و صرف الشيكات و الحولت
الخاصة بالشركة و التوقيع على كافة الوراق و العقود و المستندات المتعلقة بذلك و القتراض باسم الشركة و اخذ
الرهن من البنوك بضمان ممتلكات الشركة و لهم الحق في توكيل اوتفويض في كل او بعض ما سبق ذكره (
مجتمعين او منفردين ) بيع الصول الثابتة منخلل جمعية عادية
 - 2313توماس ستراوس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة توتال إنرجيز
للتسويق إيجيبت  - Total Energies Marketing Egyptمع ابقاء الصلحيات كما هى دون تعديل
 - 2314بيامي أوفين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة توتال إيجيبت
ش.ذ.م.م  -استقالة
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 - 2315طارق محمود سيد ترك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة توتال إنرجيز
للتسويق إيجيبت  TotalEnergies Marketing Egyptش.ذ.م.م .
 - 2316ايمانوال موراند عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة توتال إنرجيز
للتسويق إيجيبت  TotalEnergies Marketing Egyptش.ذ.م.م
 - 2317مهدي بن عبد السلم بن راشد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة توتال إنرجيز
للتسويق إيجيبت  TotalEnergies Marketing Egyptش.ذ.م.م.
 - 2318محمد سامى احمد المصرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة توتال إنرجيز
للتسويق إيجيبت  TotalEnergies Marketing Egyptش.ذ.م.م.
 - 2319أحمد محمد أحمد القمبري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة أولى انرجي
مصر ش.م.م.
 - 2320محمد عادل طه أحمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  133992وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-09برقم ايداع  16422تم التأشير فى تاريخ  2019-04-09بــ  :ممثل عن شركة أولى انرجي
مصر ش.م.م.
 - 2321السيد محمد السيد علم مدير عام المقيد برقم قيد  134482وتم ايداعه بتاريخ 2019-04-21
برقم ايداع  18278تم التأشير فى تاريخ  2019-04-21بــ :
 - 2322محمد صابر محمد محمد السيد مدير عام المقيد برقم قيد  134482وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-21برقم ايداع  18278تم التأشير فى تاريخ  2019-04-21بــ  :استقالة
 - 2323نعيم عبد الفتاح عبد الوهاب بدر مدير عام المقيد برقم قيد  134482وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-21برقم ايداع  18278تم التأشير فى تاريخ  2019-04-21بــ :
 - 2324حسام الدين الدسوقي عبد الرحمن مدير عام المقيد برقم قيد  134482وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-21برقم ايداع  18278تم التأشير فى تاريخ  2019-04-21بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه و
التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفذيه للجمعيه العامه  .و
للمديرين منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه و
وللمدير
غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم
السيد/حسام الدين الدسوقى عبدالرحمن وحده منفردا له الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات وحق الفراج عن راس المال و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن و كذلك حق التوقيع علي العقود الشراء و البيع و الرهن
لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها و
لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي وو كلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض ودفع المبالغ و
توقيع و تحويل و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه ولهم ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي
تتعلق بالمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .تعيين
السيد  /محمود الدسوقى عبدالرحمن ابوالنجا والذى يحمل بطاقة رقم قومى 28907061100378مفوض عام
للشركة وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه
و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم  ,وفي التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات وحق الفراج عن راس المال و استصدار خطابات و
شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن
 - 2325زكريا عبد الرزاق جمجم مدير المقيد برقم قيد  134678وتم ايداعه بتاريخ 2019-04-24
برقم ايداع  19142تم التأشير فى تاريخ  2019-04-24بــ :
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 - 2326احمد عبد الرزاق جمجم مدير المقيد برقم قيد  134678وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  19142تم التأشير فى تاريخ  2019-04-24بــ :
 - 2327محمد جاكير عبد الرزاق جمجم مدير المقيد برقم قيد  134678وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-24برقم ايداع  19142تم التأشير فى تاريخ  2019-04-24بــ  :و يباشر المديرين وظائفهم لمده
غير محدده  -يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة .وللسيد /احمد عبدالرزاق جمجم  -والسيد /زكريا عبدالرزاق جمجم  -و السيد /محمد جاكير
عبدالرزاق جمجم مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية
العامة .وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 2328احمد عبدالحميد حامد الجمال رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  134813وتم
ايداعه بتاريخ  2019-05-02برقم ايداع  19586تم التأشير فى تاريخ  2019-05-02بــ  - :تجديد تعيين
السادة اعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التاشير بهذا القرار بالسجل التجارى واعتماد
تشكيل مجلس الدارة  -اعتماد صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي -:لرئيس مجلس الدارة
تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير في ذلك والقرار و النكار والصلح والبراء في جميع
القضايا امام المحاكم بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة
درجاتها ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد  /أحمد عبدالحميد حامد الجمال وللعضو المنتدب السيد /
عباس عبدالحميد حامد الجمال – الحق ( منفردين أو مجتمعين ) في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات باسم الشركة وفتح غلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وحق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق البيع والرهن والقتراض من البنوك والمصارف والتوقيع علي عقود
القتراض وبيع السيارات والعقارات والراضي المملوكة باسم الشركة والتوقيع امام مكاتب التوثيق والشهر
العقاري علي عقود بيع السيارات و توثيق العقود والتوقيع علي كل مايلزم وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ماذكر.
 - 2329عبد الحميد حامد محمد الجمال عضو منتدب المقيد برقم قيد  134813وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-02برقم ايداع  19586تم التأشير فى تاريخ  2019-05-02بــ  :استقالة
 - 2330ناصر السيد حسن محمد يونس عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  134813وتم
ايداعه بتاريخ  2019-05-02برقم ايداع  19586تم التأشير فى تاريخ  2019-05-02بــ :
 - 2331عباس عبدالحميد حامد الجمال عضو منتدب المقيد برقم قيد  134813وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-02برقم ايداع  19586تم التأشير فى تاريخ  2019-05-02بــ :
 - 2332رأفت محمد احمد محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134976وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-07برقم ايداع  20127تم التأشير فى تاريخ  2019-05-07بــ  :الموافقة على تجديد مدة مجلس
الدارة
 - 2333محمود محمد عبدالسلم فرج ا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50952وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-20برقم ايداع  4703تم التأشير فى تاريخ  2019-05-12بــ :
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 50952وتم ايداعه بتاريخ

 - 2334جوازى جون ZHOU ZEJUNعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 2011-03-20برقم ايداع  4703تم التأشير فى تاريخ  2019-05-12بــ :
 - 2335هونج بوتاو HONG BOTAOعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  50952وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-20برقم ايداع  4703تم التأشير فى تاريخ  2019-05-12بــ :
 - 2336حسام يحيى ضرغام مدير فرع المقيد برقم قيد  135214وتم ايداعه بتاريخ 2019-05-15
برقم ايداع  21017تم التأشير فى تاريخ  2019-05-15بــ :
 - 2337اشرف عربى فتحى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  135214وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-15برقم ايداع  21017تم التأشير فى تاريخ  2019-05-15بــ :
 - 2338نور الدين محمود على محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  135255وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-15برقم ايداع  21155تم التأشير فى تاريخ  2019-05-15بــ :
 - 2339محمود محمد عبد الحكيم محمود خطاب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135308وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-16برقم ايداع  21358تم التأشير فى تاريخ  2019-05-16بــ  :استقالة
 - 2340محمد وهبي حلمي محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135308وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-16برقم ايداع  21358تم التأشير فى تاريخ  2019-05-16بــ :
 - 2341احمد اسامه يوسف شعبان نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135534وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ :
 - 2342تامر عبد العزيز شحاته جاد ا نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135534وتم ايداعه
بتاريخ  2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ :
 - 2343شادى سمير صبحى دانيال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135534وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ :
 - 2379السيد محمد الجميل احمد عبد الجواد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ  :استقالة
 - 2380صافى عنتر وهبه ضبيش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ :
 - 2381ماهر الشهاوى رضوان محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ  :المنتدب
 - 2382رضا جمال محمد محمود برغوت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ :
 - 2383عصام الدين ابراهيم جمعه سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ :
 - 2384اوزان ايدوجان  Ozan Aydoganمدير المقيد برقم قيد  137774وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30863تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ :
 - 2458البير نعيم حبيب منصور مدير فرع المقيد برقم قيد  143030وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-28برقم ايداع  50566تم التأشير فى تاريخ  2019-11-28بــ  :للفرعين
 - 2459فايقة محمود اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ  :استقالة
 - 2460احمد عبد العزيز عبد القادر عبده الغرباوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143473وتم
ايداعه بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ  :تشكيل مجلس
ادراة الشركة  .مع ابقاء كافة اختصاصات السادة العضاء .
 - 2461مادلين مجدى محمد كامل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 2462لبيب صبحى لبيب حنا عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 2463وليد كمال محمد حافظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
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 - 2464احمد شكري عبد الهادي سليمان عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  143473وتم
ايداعه بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 2465كمال ممدوح كمال جبر عضو منتدب المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ  :والرئيس التنفيذى
 - 2466اسامه خليل محمد الشاهد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 2467اسامه احمد محمد شعبان عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 2468احمد لطفى فتحى عطيه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  143473وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  52198تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 2469رامى عصام عبد الرحمن محمود محمد مدير المقيد برقم قيد  143550وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-10برقم ايداع  52428تم التأشير فى تاريخ  2019-12-10بــ :
 - 2344خالد عبد الرؤف احمد السيد على رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 135534
وتم ايداعه بتاريخ  2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ  :الموافقة
بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات -تعديل حقوق التوقيع عن الشركة لتصبح علي
النحو التي :لرئيس مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء وله حق القرار والصلح والنكار والبراء
في كافة الدعاوي القضائية المقامة ضد الشركة .يحق للسيد  /خالد عبدالرؤوف أحمد السيد علي  -منفردا  :تمثيل
الشركة والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات والمساهمة والندماج في شركات اخري جديدة او قائمة وانشاء فروع
للشركة جديدة داخل وخارج جمهورية مصر العربية  .والتوقيع نيابة عن الشركة والتعامل بإسمها عن كافة
المعاملت والخطابات واستلم الوراق أمام كافة الجهات الحكومية وخاصة الهيئة العامة للستثمار والمناطق
الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي ,وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والبريد المصري
والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والسجل التجاري والسجل
الصناعي والغرف التجارية وإتحاد الصناعات والغرف الصناعية والشهر العقاري والهيئة القومية للتأمين
الجتماعي ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب المصرية ووحدات الدارة المحلية بالمحافظات ومصلحة الجمارك
وإدارات ونيابات المرور .وتمثيل الشركة أمام كافة شركات المرافق العامة والخاصة لبرام كافة التعاقدات
والشتراكات والمعاملت والخطابات واستلم الوراق وسداد المستحقات مع كافة شركات التصالت الثابتة
والمحمولة ونقل البيانات وشركات المرافق العامة والخاصة ول سيما الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز,
والتوقيع علي عقود وإتفاقيات وأوامر بيع الصول الثابتة والمنقولة وكذا التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات
والتراخيص لها وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة والموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم .وله حق توكيل
أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.التوقيع عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات المصرفية
بالبنوك وطلب كشوف الحسابات وإستخراج دفاتر الشيكات وإستخدام خدمة النترنت البنكي وايا من الجراءات
المتصلة بفتح أو إدارة الحسابات المصرفية بالبنوك .يملك حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك في سجل الموال
والتوقيع علي الشيكات وأوامر الدفع وتحويل الموال داخل وخارج مصر وربط الودائع وشهادات اليداع
المصرفية وإنهاءها وشراء وإسترداد وثائق صناديق الستثمار السادة التي أسمائهم في المجموعتين التاليين
بالحدود المالية التالية :أعضاء المجموعة (أ) ( خالد عبدالرؤوف أحمد السيد علي – أحمد اسامه يوسف شعبان ) -
أعضاء المجموعة (ب) (خالد عبدالرؤوف أحمد السيد علي  -أحمد أسامه يوسف شعبان – شادي سمير صبحي
دانيال) والحدود المالية للتوقيعات هي  :يكون التوقيع لحد أعضاء المجموعة (أ) منفردا في حدود خمسمائة ألف
جنيه مصري ,ويكون التوقيع لثنان من أعضاء المجموعة (ب) مجتمعين للمعاملت التي تتجاوز قيمتها المالية
خمسمائة ألف جنيه مصري .
 - 2345مصطفى محمود محمود بركات عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135534وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ  :استقالة
 - 2346شريف سمير محمود سامى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135534وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ  :استقالة
 - 2347طارق رضوان رضوان الشناوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135534وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ  :استقالة
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 - 2348محمد امين الحسينى سيد النواوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135534وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  22195تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ  :استقالة
 - 2349ياسر سيد عباس حسين مدير المقيد برقم قيد  135561وتم ايداعه بتاريخ 2019-05-23
برقم ايداع  22348تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ  - :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير
ولهم ـ مجتمعين أو منفردين ـ فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللسيد المهندس  /ياسر سيد عباس حسين ـ
منفردا ـ الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية  ,وخاصة الشهر العقارى ,
ووزارة السكان والتعمير  ,وهيئة المجتمعات العمرانية بكافة الجهزة التابعة لها  ,ووزارة التربية والتعليم ,
ووزارة التعليم العالى بكافة المديريات التابعة لهما  ,وجميع الجهزة التابعة للدولة  ,والجهات غير الحكومية ,
والقطاع العام  ,وقطاع العمال  ,والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  .وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
بدون حدود مالية قصوى من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات  ,والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات
,وحق كفالة الغير وضمان الغير وحق التوقيع على عقود الكفالة والضمان للغير امام البنوك والمؤسسات المالية
وكافة الجهات وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس والغير  ,وإصدار التوكيلت لصالح
البنوك  ,وإستصدار شهادات وخطابات الضمان  ,وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ,والراضى والسيارات
والمنقولت بالنقد أو بالجل  ,وجميع التصرفات الناقلة للملكية  ,وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  ,وله
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة  ,وتحديد مرتباتهم وأجورهم  ,وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة  ,والتوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات  ,وله الحق فى رهن السهم
المملوكة للشركة فى شركات أخرى  ,والقتراض بضمانها  ,وبيعها والتوقيع على كافة الوامر والعقود والنماذج
اللزمة لبيعها أمام البورصة المصرية  ,وأمام شركات السمسرة  ,وقبض الثمن  ,وله حق توكيل الغير فى كل أو
بعض ما ذكر  ,وللمديرين مجتمعين أو منفردين حق إدارة العلقات العامة بالشركة .
 - 2350محمد عبدالنبى عبدالحميد حسن مدير المقيد برقم قيد  122498وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-28برقم ايداع  27876تم التأشير فى تاريخ  2019-05-27بــ  :تنفيذى و نائب المدير العام -
استقاله
 - 2351صلح محمد محمد الحسينى الشناوى مدير عام المقيد برقم قيد  122498وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-28برقم ايداع  27876تم التأشير فى تاريخ  2019-05-27بــ  :و يباشر المديرين وظائفهم لمده
غير محدده  -يمثل الشركة السيد  /صلح محمد محمد الحسينى الشناوى ( المدير العام ) وذلك 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 وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وله حق كفالة الغير امام
البنوك وكافة الجهات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم 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 الحق فى التوقيع على عقود
تأسيس الشركات امام الهيئة العامة للستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى و الشهر العقارى ومصلحة
الضرائب وجميع الجهات الحكومية وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 2352اسماعيل سيد محمد غريانى مدير المقيد برقم قيد  135763وتم ايداعه بتاريخ 2019-05-29
برقم ايداع  22984تم التأشير فى تاريخ  2019-05-29بــ :
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 - 2353محمد حمدي محمد مسلم مدير المقيد برقم قيد  135763وتم ايداعه بتاريخ 2019-05-29
برقم ايداع  22984تم التأشير فى تاريخ  2019-05-29بــ  :يباشر المديرون وظائفه لمدة غير محدودة .
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
للمديران الحق مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهما الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك لهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .اما التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات الضمان وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف مجتمعين وحق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها مجتمعين والتوقيع على عقود
الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل فل يجوز اجراءها ال مجتمعين فقط .
 - 2354زكريا عبد الفتاح محمود النجار مدير المقيد برقم قيد  135763وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-29برقم ايداع  22984تم التأشير فى تاريخ  2019-05-29بــ  :قبول الستقاله
 - 2355شيماء وجدى حسن محمد قناوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135905وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-02برقم ايداع  23505تم التأشير فى تاريخ  2019-06-02بــ  :استقالة
 - 2356مختار عصام الدين محمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  135915وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-02برقم ايداع  23581تم التأشير فى تاريخ  2019-06-02بــ  :للمعرض
 - 2357وصفى السيد عبد الهادى السيد عيسى مدير فرع المقيد برقم قيد  135915وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-02برقم ايداع  23581تم التأشير فى تاريخ  2019-06-02بــ  :للمعرض
 - 2358ادهم احمد توفيق الجزار مدير فرع المقيد برقم قيد  135917وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-03برقم ايداع  23598تم التأشير فى تاريخ  2019-06-03بــ :
 - 2359فاسيليوس شاتزيمبا لوجلو  VASILEIOS CHATZIMP ALOGLOUعضو مجلس ادارة
المقيد برقم قيد  135957وتم ايداعه بتاريخ  2019-06-03برقم ايداع  23718تم التأشير فى تاريخ
 2019-06-03بــ  :استقاله
 - 2360محمد محمد عبد العال عبد العال المتولي مدير المقيد برقم قيد  135967وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-03برقم ايداع  23728تم التأشير فى تاريخ  2019-06-03بــ  :استقالة
 - 2361عبد الخالق محمد عبد الخالق احمد مدير المقيد برقم قيد  136499وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-20برقم ايداع  25797تم التأشير فى تاريخ  2019-06-20بــ  :مسئول لشركه السد العالي
للمطاحن وتكون له صلحيات التعامل باسم الشركه مع الجهات الحكوميه من التموين والصحه والبيئة وكافه
المخالفات الخاصه بهم
 - 2362مصطفى كمال عبد الرازق السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100617وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-02برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2019-06-24بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة  -وتكون
صلحيته كالتالي  -الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم تمثيل الشركة امام القضاء وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم والتوقيع فيما يخص الوحدات ( السكنية  /الدارية  /التجارية
) ضمن مشروعات الشركة العقارية دون قبض الثمن .
 - 2363عماد منصور منصور محمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  100617وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-02برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2019-06-24بــ  :وتكون صلحيته منفردا كالتالي -
الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذالك باسم
الشركة ولصالحها وقبض الثمن والقساط مؤجلة الوفاء والتحصيلت وناتج البيوع ومعاملت الشركة والتوقيع
والتصرف في أصول الشركة الثابتة والمتحركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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 - 2364سميرة بدر اسماعيل حامد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100617وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-02برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2019-06-24بــ :
 - 2365شيماء سعد قرنى سعد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100617وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-02برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2019-06-24بــ :
 - 2366هيثم عبد المنعم ابراهيم محمد عبد الباقى عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد 100617
وتم ايداعه بتاريخ  2017-01-02برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2019-06-24بــ :
 - 2492احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  145413وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-16برقم ايداع  2203تم التأشير فى تاريخ  2020-01-16بــ  :و يقوم المصفى بجميع العمال
التى تقضيها و على وجه الخصوص  -1وفاء ما على الشركة من ديون  -2بيع مال الشركة منقول او عقارا
بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقه معينه  -3تمثيل
الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و التوقيع نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد
الجمعية
 - 2367تامر حمزه سيد محمود مدير المقيد برقم قيد  136881وتم ايداعه بتاريخ 2019-07-01
برقم ايداع  27198تم التأشير فى تاريخ  2019-07-01بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمده غير محدده  -يمثل
المدير الشركة في علقتها مع الغيروله منفرا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا الحق في
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو
بالجل وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وفتح اعتمادات مستنديه باسم الشركه وكذلك له
حق القتراض والرهن و البيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات وله حق توكيل الغير في
كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها .
 - 2368بيرتا موزر  Birte Moserمدير المقيد برقم قيد  137035وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-04برقم ايداع  27744تم التأشير فى تاريخ  2019-07-04بــ  :استقالة
 - 2369تريزا يونجى  THERESA JUNGEمدير المقيد برقم قيد  137035وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-04برقم ايداع  27744تم التأشير فى تاريخ  2019-07-04بــ  :وتباشر المديرة وظائفها لمدة
غير محددة
 - 2370خالد سمير احمد على نجا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97419وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-28برقم ايداع  29743تم التأشير فى تاريخ  2019-07-10بــ  :تجديد الثقة لمجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات تبدا من  2022/1/1وتنتهى فى  - 2024/12/31على ان تظل الصلحيات السابقة لمجلس الدارة
كما هى
 - 2371محمود صلح عبدالعال حسن مدير المقيد برقم قيد  100143وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-20برقم ايداع  40895تم التأشير فى تاريخ  2019-07-22بــ  :يمثل المدير العام الشركة في
علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .و للمدير العام منفردا الحق في التعامل باسم
الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و
فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل
ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين و عزل 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  .و للمديران مجتمعان فقط حق القتراض و الرهن و كذلك له حق التوقيع
علي عقود الشراء و البيع للصول و الممتلكات العقارية و الراضي و السيارات باسم و لصالح الشركة
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 - 2372احمد صلح عبدالعال حسن مدير المقيد برقم قيد  100143وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  40895تم التأشير فى تاريخ  2019-07-22بــ  :عام
 - 2373عمرو سامى عماره على مدير فرع المقيد برقم قيد  137748وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30745تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ :
 - 2374خالد صالح السيد مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  137748وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30745تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ :
 - 2375ابراهيم جمعه سالم حسن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ  :الموافقة بالجماع علي ابراهيم
جمعه سالم حسن  4/12/1974مصر رقم قومي  27412043400051رئيس مجلس الدارة و للسيد  /ماهر
الشهاوي رضوان محمد  26/12/1977مصر رقم قومي  27712261601755عضو مجلس الدارة و العضو
المنتدب ( مجتمعين او منفردين ) حق التوقيع و التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية و
القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و التوقيع على كافة عقود التعديل و التوكيلت و
عقود البيع و الشراء امام مصلحة الشهر العقاري و التوقيع امام السجل التجاري و اصدار التوكيلت نيابة عن
الشركة و كذلك التوقيع امام البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و
اصدار خطابات الضمان و القتراض و الحصول على التسهيلت الئتمانية و تعديلها و تجديدها سنويا و بيع
السيارات التي تمتلكها الشركة و شراء السيارات باسم الشركة كما له حق القتراض بضمان اصول الشركة و
الرهن و حق التوقيع على هذه العقود او اجزاء منها و كذلك حق ابرام اتفاقيات المباني و النشاءات و التوقيع على
العقود الخاصة بذلك و كذلك اصدار التوكيلت لوكيل المؤسسين لتأسيس الشركات كما له الحق في التوقيع على
عقد التأسيس و اتمام الجراءات اللزمة امام الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة  .مع إبقاء كافة الصلحيات
السابقة
 - 2376عمرو صافي عنتر وهبه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ :
 - 2377احلم منير حسن الشريف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ  :استقالة
 - 2378ضياء عبد الموجود عامر الشعراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  137770وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-24برقم ايداع  30856تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ  :استقالة
 - 2385انطوان فيليب سيغار  Antoine Philippe Segarمدير المقيد برقم قيد  137774وتم ايداعه
بتاريخ  2019-07-24برقم ايداع  30863تم التأشير فى تاريخ  2019-07-24بــ  :ويباشر المديران
وظائفهم لمده غير محددة  -يمثل المديرين السيد  /اوزان ايدوجان  Ozan Aydoganو السيد  /أنطوان فيليب
سيغار  Antoine Philippe Segarالشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة
وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح حسابات و الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات
وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
 - 2386محمد عبد العزيز احمد على مصفى المقيد برقم قيد  137926وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-29برقم ايداع  31502تم التأشير فى تاريخ  2019-07-29بــ  :تم تحديد مهام المصفى كالتى
بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باى طريقة اخرى
 -1 -:وفاء ما على الشركة من ديون -2
تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح
مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة-3 .
له كافة الصلحيات فى تصفية الشركة بالكامل وبيع جميع أصول الشركة وسداد ما على الشركة
والتحكيم -4
من مديونيات وتحصيل ما لها من مستحقات.
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 - 2387محمود جمال الدين محمود مدير فرع المقيد برقم قيد  110564وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-11برقم ايداع  37643تم التأشير فى تاريخ  2019-08-04بــ :
 - 2388سعد صلح سعد الغرباوى مدير فرع المقيد برقم قيد  110564وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-11برقم ايداع  37643تم التأشير فى تاريخ  2019-08-04بــ :
 - 2389وائل سيد احمد حسن احمد مدير المقيد برقم قيد  138245وتم ايداعه بتاريخ 2019-08-05
برقم ايداع  32729تم التأشير فى تاريخ  2019-08-05بــ  :استقالة
 - 2390محمد مختار محمد كريم مدير المقيد برقم قيد  138245وتم ايداعه بتاريخ 2019-08-05
برقم ايداع  32729تم التأشير فى تاريخ  2019-08-05بــ :
 - 2391محمد جمال السيد احمد مدير المقيد برقم قيد  138245وتم ايداعه بتاريخ 2019-08-05
برقم ايداع  32729تم التأشير فى تاريخ  2019-08-05بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
يمثل مديرى الشركة السيد  /محمد جمال السيد احمد خفاجه و السيد  /محمد مختار محمد كريم محمد في علقتها
مع الغير و مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرى مجتمعين اومنفردين 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 و
غلق حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن والتوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات
وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم
الشركة و ضمن اغراضها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم
و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة
العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر .
 - 2392ايمان عبد البديع سليمان نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  138426وتم
ايداعه بتاريخ  2019-08-08برقم ايداع  33538تم التأشير فى تاريخ  2019-08-08بــ :
 - 2393ياسمين عبدالناصر عبدا عبدالكريم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138426وتم ايداعه
بتاريخ  2019-08-08برقم ايداع  33538تم التأشير فى تاريخ  2019-08-08بــ :
 - 2394كريم عبدالناصر عبدا عبدالكريم نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد
 138426وتم ايداعه بتاريخ  2019-08-08برقم ايداع  33538تم التأشير فى تاريخ  2019-08-08بــ
:
 - 2395عبد الناصر عبد ا عبد الكريم علي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 138426
وتم ايداعه بتاريخ  2019-08-08برقم ايداع  33538تم التأشير فى تاريخ  2019-08-08بــ  :استقالة
 - 2499احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  145740وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-22برقم ايداع  3268تم التأشير فى تاريخ  2020-01-22بــ  :يقوم المصفى بجميع العمال
التى تقضيها و على وجه الخصوص  -1وفاء ما على الشركة من ديون  -2بيع مال الشركة منقول او عقارا
بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقه معينه  -3تمثيل
الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و التوقيع نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد
الجمعية
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 - 2396عمر عبد الناصر عبد ا عبد الكريم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 138426
وتم ايداعه بتاريخ  2019-08-08برقم ايداع  33538تم التأشير فى تاريخ  2019-08-08بــ  - :تجديد
الثقه في مجلس الدارة الحالي لمدة ثلثه سنوات قادمة  -اعادة تشكيل مجلس الداره وتعديل الدارة والتوقيع
لتصبح علي النحو التالي  - .اضافة صلحيات للسيد رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب  .السيد  -عمر
عبدالناصر عبدا عبدالكريم والسيده  -ايمان عبد البديع سليمان الصادي نائب رئيس مجلس الداره والعضو
المنتدب هي كالتالي  -ولهما الحق مجتمعان او منفردان الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك لهما
الحق مجتمعان او منفردان الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح وغلق الحسابات و وحق الفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق مجتمعان
فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق مجتمعان في ابرام
كافة عقود القتراض والرهن بضمان اصول الشركة من البنوك المصريه وغيرها ولهما الحق مجتمعان في
التصرف في اصول الشركة سواء بالبيع اوالشراءولهما مجتمعان او منفردان الحق في فتح العتمادات بضمان
اصول الشركة ولهما الحق مجتمعان في شراء وبيع الراضي والسيارات وجميع الصول الخاصه بالشركة امام
جميع الجهات الحكوميه وخاصة المرور والشهر العقاري وجميع الوزارات والهيئات في جمهورية مصر العربيه
وكل ذلك باسم الشركة ولصالح الشركة ولهما الحق مجتمعان او منفردان فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما مجتمعان او منفردان إبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد و بالجل ولهما الحق مجتمعان او منفردان حق توكيل أو تفويض الغير فى ا كل
او بعض ماذكر اضافة صلحيات  -السيد -كريم عبدالناصر عبدا عبدالكريم نائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب هي كالتالي له الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك له الحق في ابرام كافة عقود
العمل والمرور والتامينات وغيرها امام جميع الجهات الحكوميه وخاصة المرور والشهر العقاري وجميع
الوزارات والهيئات في جمهورية مصر العربيه وكل ذلك باسم الشركة وولصالح الشركة .
 - 2397عمرو عبدالصبور قابيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138526وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-18برقم ايداع  33798تم التأشير فى تاريخ  2019-08-18بــ  :اعتماد تشكيل مجلس إداره
الشركه الحالى وتجديده لدوره أخرى  -تحديد اختصاصات رئيس مجلس الداره لتصبح كما يلى  -يكون لرئيس
مجلس الداره د/عمرو عبد الصبور قابيل الحق فى تمثيل الشركه والتوقيع عنها أمام كافه الجهات الحكوميه
والداريه وله الحق فى فتح الحسابات بالبنوك والتعامل عليها من سحب وايداع وله حق تفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر .
 - 2398احمد محمود أبو النجا احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138631وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-21برقم ايداع  34332تم التأشير فى تاريخ  2019-08-21بــ  :ممثل عن شركة ابو زعبل
للكيماويات المتخصصة  -خلفا للسيد  /نزية احمد فؤاد ابراهيم خوجه
 - 2399مغاورى رشيدى محمد ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138642وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-21برقم ايداع  34432تم التأشير فى تاريخ  2019-08-21بــ  :تفويض السيد  /مغاورى
رشيدى محمد ابراهيم ( رئيس مجلس الدارة ) فى البيع للنفس وللغير وتحرير توكيلت بالبيع للنفس او الغير
 - 2400ناصر بن عبد العزيز بن ناصر العقيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 18165
وتم ايداعه بتاريخ  2006-03-21برقم ايداع  3712تم التأشير فى تاريخ  2019-08-25بــ :
 - 2401هانى بن عبد الرحمن بن عثمان الطويرقى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18165وتم
ايداعه بتاريخ  2006-03-21برقم ايداع  3712تم التأشير فى تاريخ  2019-08-25بــ  :ممثل عن
شركة جرير للتسويق
 - 2402عبد السلم بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18165وتم
ايداعه بتاريخ  2006-03-21برقم ايداع  3712تم التأشير فى تاريخ  2019-08-25بــ  :ممثل عن
شركة جرير للتسويق
 - 2403عبد الكريم بن عبد الرحمن بن ناصر العقيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  18165وتم
ايداعه بتاريخ  2006-03-21برقم ايداع  3712تم التأشير فى تاريخ  2019-08-25بــ :
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 - 2404احمد نبيل ثابت محمد عبدالرحيم مدير المقيد برقم قيد  120107وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-18برقم ايداع  17923تم التأشير فى تاريخ  2019-08-26بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير و لهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون و لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .و للمديران منفردين او
مجتمعين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام هيئة الصادرات و الواردات و جميع الجهات
الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم باسم الشركة و
لصالحها و للسيد  /احمد نبيل ثابت محمد عبد الرحيم منفردا ادارة كل ما يتعلق باعمال الستيراد و اجرائات و
التعامل مع هيئة الصادرات و الواردات و جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية المنوطة بالعملية الستيرادية
و منها كافة الهيئات و الوزارات و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و وزارة التجارة الخارجية و
الصناعية و التموين و التجارة الداخية و مكاتب و ادارات و سجل الموردين و الوكلء التجاريين و الغرف
التجارية و الرقابة علي الصادرات و الواردات و التنمية الصناعية و اعمال التخليص الجمركي  .و للمدير /
ساوراب فيرما منفردا حق التعامل مع جميع بنوك و مصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و
غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و
كل ذالك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذالك له حق 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 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 كل ذالك باسم الشركة و لصالحها و له
حق تمثيل الشركة امام الجهات القضائية او من ينوب عنه ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر
 - 2405طارق حسام الدين حسن سالم مدير المقيد برقم قيد  138758وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-26برقم ايداع  34945تم التأشير فى تاريخ  2019-08-26بــ  :يمثل المدير السيد /طارق حسام
الدين حسن سالم  -الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمدير منفردا
الحق في التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات للشركة وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال
وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه
بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وله منفردا حق القتراض والرهن والبيع لصول
الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها.
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 - 2406احمد بن محمد بن ونيان السهلي مدير عام المقيد برقم قيد  138775وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-26برقم ايداع  35077تم التأشير فى تاريخ  2019-08-26بــ  :تعيين مدير عام للشركه إعتبارا
من  2022/ 5/ 1وافق المجلس على تعيين الستاذ  /أحمد بن محمد بن ونيان السهلى سعودى الجنسيه مديرا
عاما لشركة السويس العالميه للنترات – سينكو  -وتفويضه فى تمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها امام كافة
الوزرات والجهات والهيئات والمصالح الحكوميه وكافة الجهات السياديه فى جمهورية مصر العربيه وله الحق فى
إبرام العقود والمشارطات باسم الشركه والتوقيع عليها وكذلك التعامل مع البنوك وفتح وغلق الحسابات باسم
الشركه كما له كافة السلطات والصلحيات للتعامل باسم الشركه فى تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى
وموظفى الشركه وتحديد المرتبات وتعديلها والحق فى إستخراج كافة التراخيص اللزمه لممارسة النشاط أمام
الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره بجميع قطاعاتها وهيئة سوق المال وهيئة التنميه الصناعيه ووزارة
الكهرباء ومايتبعها من شركات توزيع الكهرباء وشركة الغاز الطبيعى ومرفق المياه والصرف الصحى والشركه
المصريه للتصالت ومصلحة الجمارك والموانى بكافة قطاعاتها وكافة أجهزة المدن الجديده وأجهزة الحكم
المحلى وتفويضه فى تمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها أمام كافة إدارات المرور وكذا نيابات المرور بجمهورية
مصر العربيه لترخيص وتجديد رخص تسيير السيارات بكافة أنواعها المملوكه لشركة السويس العالميه للنترات
سينكو ش  .م  .م والقيام بكافة الجراءات اللزمه لذلك مثل سداد رسوم رخص تسييرالسيارات ورسوم تجديد
رخص تسيرها والتأمين عليها وله الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر -تمثيل الشركة للقضاء
لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 2407مشرف بن غرمان هزاع العمري مدير فرع المقيد برقم قيد  138775وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-26برقم ايداع  35077تم التأشير فى تاريخ  2019-08-26بــ  :استقالتة من منصب مدير عام
 - 2408عماد فتحى مصطفى مدير المقيد برقم قيد  139305وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-08برقم
ايداع  36987تم التأشير فى تاريخ  2019-09-08بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عند الشركة أو القانون أو لئحته التنفيدية للجمعية العامة و المديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وغلقها
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات
و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ,وكذلك لهما حق التوقيع
على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت ولهما
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل
او بعض ما ذكر.
 - 2409محمد بشيرابراهيم طيبى مدير فرع المقيد برقم قيد  139503وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-11برقم ايداع  37814تم التأشير فى تاريخ  2019-09-11بــ :
- 2410
احمد سعد السيد الجعفراوى مدير المقيد برقم قيد  140013وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-23برقم
ايداع  39634تم التأشير فى تاريخ  2019-09-23بــ  :استقالة
 - 2411مختار احمد السيد الجعفراوى مدير المقيد برقم قيد  140013وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-23برقم ايداع  39634تم التأشير فى تاريخ  2019-09-23بــ  :استقالة
 - 2412الزهراء سعد السيد احمد
الجعفراوى مدير المقيد برقم قيد  140013وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-23برقم ايداع  39634تم
التأشير فى تاريخ  2019-09-23بــ  :استقالة
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 - 2413عادل احمد محمد وربى مدير و شريك المقيد برقم قيد  140013وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-23برقم ايداع  39634تم التأشير فى تاريخ  2019-09-23بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها
مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع اللسلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القراض والرهن وكل ذلك
بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها
العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة
ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود التأسيس
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها.
 - 2414جلل مصطفى محمود محمد عنجو رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  140067وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-24برقم ايداع  39852تم التأشير فى تاريخ  2019-09-24بــ  :الموافقه بالجماع
علي صلحيات الساده رئيس واعضاء مجلس الداره كما يلي  :للسيد  /جلل مصطفي محمود محمد ( رئيس
مجلس الداره ) حق تمثيل الشركه منفردا امام القضاء  .حق التوقيع عن الشركه لشخص من فئه توقيع (أ)
متضامنا مع شخص من فئه توقيع (ب) كالتالي  :فئه توقيع (أ) السيد  /روماني متشو فارس داود أو السيد  /سالم
عبد اللطيف سالم عبد اللطيف  .فئه (ب) السيد  /رامي فايز ابراهيم حنا أو السيد /عصام محمد صفوت حامد ولهما
حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها بكافة أنواعه ودرجاته والتوقيع نيابه عن الشركه وثمثيلها امام
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص ومصلحة التسجيل التجارى والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره وهيئه الرقابه الماليه وسوق المال
وكافه الوزارات والهيئات بالدوله ومصلحة الضرائب والقيمه المضافه والهيئه العامه للتامينات الجتماعيه
والشهر العقارى واداره المرور في تجديد وتراخيص السيارات والتعاملت الخاصه بالشركه مع المرور واستلم
شهادات البيانات وهيئه التنميه الصناعيه والعلمات التجارية والنماذج الصناعية واتحاد الغرفة التجارية واتحاد
الغرف الصناعية والتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء وجميع النقابات المصرية  ,والتوقيع أمام كل من الهيئة
العامة للصادرات والواردات وسجل المستوردين والمصدرين وسجل الوكلء التجاريين ومصلحة الجوازات
والهجرة والجنسية وبصفة عامة لهما الحق في التصرف أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكوميه والتوقيع
وتقديم واستلم كافة الوراق والمستندات اللزمة للشركة وتعاملتها والتوقيع على كافه العقود البتدائيه والنهائيه
ضمن اغراض الشركه والتعامل والتوقيع وفتح وغلق الحسابات مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع على السحب واليداع للنقديه والشيكات واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  ,وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود اليجار وعقود
الشراء باسم الشركة ولصالحها  ,وكذلك لهما الحق في القتراض والحصول على التسهيلت الئتمانيه من كافه
البنوك وغيرها والرهن لكافه البنوك وغيرها لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وذلك فى جميع بدون حد اقصى ولهما الحق فى السيارات
التى تملكها الشركه والتنازل عنها بالشهر العقارى ولهما الحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
على الشركة مراعاة سلطات التوقيع
 - 2568احمد محمد طه مراد عزام مصفى المقيد برقم قيد  148473وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-16برقم ايداع  12226تم التأشير فى تاريخ  2020-03-16بــ  :حيث يقوم المصفي بجميع
العمال وعلي وجه الخصوص :وفاء ما علي الشركة من ديون .بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني
او بأية طريقة اخري ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي إجراء البيع بطريقة معينة تمثيل الشركة امام القضاء
وقبول الصلح والتحكيم التعامل مع حميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وجميع
العمال المصرفية كل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها
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 - 2569امل ابراهيم ابراهيم السيد الخضرجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148479وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-16برقم ايداع  12232تم التأشير فى تاريخ  2020-03-16بــ :
 - 2570السيد السيد اسماعيل عيسى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  148479وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-16برقم ايداع  12232تم التأشير فى تاريخ  2020-03-16بــ  - :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين او مجتمعين  .ويكون للسيد  /رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردا حق التوقيع على
معاملت الشركة والتعامل باسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة المصالح والدارات
والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهاوله ايضا حق التعامل مع كافة البنوك داخل جمهورية مصر العربية
وخارجها والتوقيع على الشيكات وحق السحب واليداع وأصدار خطبات وشهادات الضمان باسم الشركة
ولصالحهاوله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماسبق والحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد رواتبهم و اجورهم  .وله ايضا منفرد حق التوقيع والسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك
و حق القتراض او الرهن .
 - 2571سهيلة السيد السيد اسماعيل عيسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148479وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-16برقم ايداع  12232تم التأشير فى تاريخ  2020-03-16بــ :
 - 2572حسن محمود شلبى السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  148637وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-23برقم ايداع  12781تم التأشير فى تاريخ  2020-03-23بــ :
 - 2573وائل محمد حسب النبى محمد الشورى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148979وتم ايداعه
بتاريخ  2020-05-05برقم ايداع  14124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-05بــ :
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 - 2415طارق حسن على حسن مدير المقيد برقم قيد  140175وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-25
برقم ايداع  40235تم التأشير فى تاريخ  2019-09-25بــ  :يمثل السيد  /طارق حسن علي حسن مدير
الشركة مجتمعا مع أيا من السيد /كرايج باتريك مورفي  Craig Patrick Murphyمدير الشركة أو السيد/
محمود محمد عطية جبر موسى (من غير المديرين) 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 التنفيذيـة
للجمعيـة العامـة .للسيد  /طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أيا من السيد /كرايج باتريك مورفي
 Craig Patrick Murphyمدير الشركة أو السيد /محمود محمد عطية جبر موسى (من غير المديرين) رقم
قومى ( )27410010130157حق إدارة الشركة وتمثيل الشركة لدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل
والتوقيع نيابة عنها وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعـة للدولة
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بما فيها علي سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات واداراتها ومصلحة الجمارك وإدارات المرور ووحـدات المرور ونيابات
المرور ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية.
للسيد /طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أيا من السيد /كرايج باتريك مورفي Craig Patrick
 Murphyمدير الشركة أو السيد /محمود محمد عطية جبر موسى (من غير المديرين) الحق في فتـح وغلق
وإلغاء حسابات الشـركة لـدى البنوك والمصارف والسحب واليداع والقتراض من البنوك والمصارف
والمؤسسات المالية على الشيكات وفتـح العتمادات المستندية ولهما الحق في التوقيع على عقود القرض والرهن
والتسهيلت الئتمانية .كما يكون للسيد  /طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أيا من السيد /كرايج
باتريك مورفي  Craig Patrick Murphyمدير الشركة أو السيد /محمود محمد عطية جبر موسى (من غير
المديرين) الحق في الفراج عن رأسمال الشركة المودع في حسابها البنكي جزئيا أو كليا .وكما يحق للسيد /
طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أيا من السيد /كرايج باتريك مورفي Craig Patrick
 Murphyمدير الشركة أو السيد /محمود محمد عطية جبر موسى (من غير المديرين) التوقيع على كافة العقود
وتعديلتها (بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصـر عقود تعيين وعزل الموزعين) باسم ولصالح الشركة والتوقيع
على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديلتها أو تصفيتها نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري بعد موافقة
الجمعية العامة غير العادية على التعديل أو التصفية ,وللسيد  /طارق حسن علي حسن مدير الشركة مجتمعا مع أيا
من السيد /كرايج باتريك مورفي  Craig Patrick Murphyمدير الشركة أو السيد /محمود محمد عطية جبر
موسى (من غير المديرين) الحق في التوقيع على عقود العمـل الخاصـة بالشركة وإنهاءهـا وتحديـد الجور
والمرتبـات وكـذا الحق في تعيين المحامين لتمثيل الشركة وتحرير توكيلت القضايا اللزمـة لـذلك ,وكذا الحق في
التوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية ,أو النهائية للعقارات ,أو المنقولت ,أو الجهزة ,أو المعدات ,أو
الثاث ,أو السيارات ,والحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر في حدود اختصاصاتهم.
وللمديران مجتمعان حق تمثيل الشركة أمام القضاء.
 - 2416رجب محمد ابو الليل محمد مدير المقيد برقم قيد  140331وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-30
برقم ايداع  40808تم التأشير فى تاريخ  2019-09-30بــ :
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 - 2417فادى كمال صابر راغب مدير المقيد برقم قيد  140331وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-30
برقم ايداع  40808تم التأشير فى تاريخ  2019-09-30بــ  :يمثل المدير السيد  /فادي كمال صابر راغب
منفردا او ثلثه من المديرين مجتمعين الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا أو ثلثه من المديرين مجتمعين
في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية  ,وله حق التعامل باسم الشركة او ثلثه من المديرين مجتمعين وضمن اغراضها ومع
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل- .وثلثه من المديرين مجتمعين الحق في التعامل مع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن
أغراضها  .و ثلثه من المديرين مجتمعين الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولصالحها و حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما
ذكر .
 - 2418احمد محمد طلعت حسن مرسى مدير المقيد برقم قيد  140331وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-30برقم ايداع  40808تم التأشير فى تاريخ  2019-09-30بــ :
 - 2419محمد احمد محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  140331وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-30
برقم ايداع  40808تم التأشير فى تاريخ  2019-09-30بــ :
 - 2420احمد عبدالعزيز دسوقى محمد مدير المقيد برقم قيد  140331وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-30برقم ايداع  40808تم التأشير فى تاريخ  2019-09-30بــ :
 - 2421محمود جلل مصطفى احمد الغيطاني مدير المقيد برقم قيد  140398وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-01برقم ايداع  41012تم التأشير فى تاريخ  2019-10-01بــ :
 - 2422بنايوتى نيقول بنايوتى نيقول كفاتاكس مدير المقيد برقم قيد  140398وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-01برقم ايداع  41012تم التأشير فى تاريخ  2019-10-01بــ :
 - 2423احمد محمد مدحت حسنى زكى مدير المقيد برقم قيد  140398وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-01برقم ايداع  41012تم التأشير فى تاريخ  2019-10-01بــ :
 - 2424احسن فاروق زكي عبدالصبور مدير المقيد برقم قيد  140398وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-01برقم ايداع  41012تم التأشير فى تاريخ  2019-10-01بــ  ( :استقالة )
 - 2425باسم محمد زكريا عدلى الخواص مدير المقيد برقم قيد  140637وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-08برقم ايداع  41994تم التأشير فى تاريخ  2019-10-08بــ  ( :استقالة ) .
- 2426
خالد محمد قطـب محمــد مدير المقيد برقم قيد  140637وتم ايداعه بتاريخ  2019-10-08برقم ايداع
 41994تم التأشير فى تاريخ  2019-10-08بــ :
 - 2427ايهاب مصطفى حسن الفيشاوي مدير المقيد برقم قيد  140637وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-08برقم ايداع  41994تم التأشير فى تاريخ  2019-10-08بــ :
 - 2428محمد حسن عبد العال على مدير فرع المقيد برقم قيد  140762وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-10برقم ايداع  42438تم التأشير فى تاريخ  2019-10-10بــ :
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 - 2429حسام احمد على ابو العينين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  140798وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-10برقم ايداع  42534تم التأشير فى تاريخ  2019-10-10بــ  :بالضافه إلى صلحيات
التوقيع الممنوحه لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الممنوحه في السجل التجاري  .أصبح الستاذ الدكتور/
حسام أحمد علي أبو العينين – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مع منحه السلطات والصلحيات التية -
للسيد  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير والتعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالها  .و الحق في القتراض والرهن والتفويض بالرهن لي من أصول الشركة الثابتة أو
المنقولة من جميع البنوك والتوقيع على كافة المستندات والنماذج المتعلقة بذلك ,سواء بالنقد المصري أو الجنبي
كل ذلك بدون حد أقصي وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ,و له الحق في التصرف في أي أصل من أصول
الشركة الثابتة أو المنقولة بالبيع والشراء والرهن والتأجير بما فيها العقارات والسيارات وبكافة أوجه التصرف
الناقلة للملكية والمقيدة لها ,وله الحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت  ,و حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ,و له حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر  .للسيد
 /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد  /فوزي عبد الحليم عميره المدير المالي للشركة الحق
في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال كل ذلك بدون حد أقصي وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولهما حق التوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 2430سمير صبرى محمد امين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  140945وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-14برقم ايداع  43077تم التأشير فى تاريخ  2019-10-14بــ  - :تفويض رئيس
مجلس الدارة و العضو المنتدب بالتوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل الغير في تاسيس الشركات
بكافة انواعها .
 - 2431مصطفى احمد حامشلى مدير المقيد برقم قيد  141092وتم ايداعه بتاريخ 2019-10-16
برقم ايداع  43524تم التأشير فى تاريخ  2019-10-16بــ  :تعديل جنسية السيد  /مصطفى احمد حامشلى -
من سودانى الى سورى
 - 2432محمد عبد الحافظ متولى محمد مدير المقيد برقم قيد  141092وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-16برقم ايداع  43524تم التأشير فى تاريخ  2019-10-16بــ  :يباشر المديرون وظائفهما لمدة
غير محدودة
 - 2433عمرو موسي عباس زغلول مدير المقيد برقم قيد  141302وتم ايداعه بتاريخ 2019-10-22
برقم ايداع  44452تم التأشير فى تاريخ  2019-10-22بــ  :ويباشر المدير وظيفته لمده غير محدده -.يمثل
المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بأسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران منفردان الحق في
التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع جهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار
شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك
باسم الشركه وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل ولهما منفردان حق توكيل أوتفويض الغير
في كل او ذكر.
 - 2434هشام موسي عباس زغلول مدير المقيد برقم قيد  141302وتم ايداعه بتاريخ 2019-10-22
برقم ايداع  44452تم التأشير فى تاريخ  2019-10-22بــ  :استقالة
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 - 2435احمد محمد نبيل زكى مسعود مدير المقيد برقم قيد  141378وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-23برقم ايداع  44698تم التأشير فى تاريخ  2019-10-23بــ  - :يمثل المديرون الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين مجتمعين او
منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وللسيد  /عبدالرحمن عبد المحسن محمود مسعود – منفردا -
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات كافه صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع علي الشيكات وله منفردا حق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له
منفردا حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله منفردا الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم
مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام
كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 2436رقية حجازى ابراهيم عبد المجيد ثريا مدير المقيد برقم قيد  141539وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-27برقم ايداع  45289تم التأشير فى تاريخ  2019-10-27بــ :
 - 2437عاصم صبحى احمد عاشـور مدير المقيد برقم قيد  141539وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-27برقم ايداع  45289تم التأشير فى تاريخ  2019-10-27بــ  :يكون للمديرون للسيد /عاصم
صبحى احمد عاشور مدير والسيده /بتول محمد وليد شمسى مديره والسيده  /رقيه حجازى ابراهيم عبد المجيد
ثريا مديره عام مجتمعين او منفردين كافة السلطات المقرره لدارة الشركة والتعامل بأسمها وذلك فيما عدا ما
أحتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية ويمثل المديرون الشركة أمام
القضاء والغير ويكون المديرون مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها و للمديرون مجتمعين او منفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار
شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول 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 الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر.
 - 2438بتول محمد وليد شمسي مدير المقيد برقم قيد  141539وتم ايداعه بتاريخ 2019-10-27
برقم ايداع  45289تم التأشير فى تاريخ  2019-10-27بــ :
 - 2439محمد السيد يونس احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  95566وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-27
برقم ايداع  23131تم التأشير فى تاريخ  2019-11-06بــ  :سوهاج  -بدل من السيد  /حجازى على ابراهيم
اسماعيل نظرا لوفاته
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 - 2440مى عبدالسلم محمود عبدالغنى مدير المقيد برقم قيد  142290وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-13برقم ايداع  47964تم التأشير فى تاريخ  2019-11-13بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة  .تعديل الدارة والتوقيع يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير وله مجتمعين او منفردين
في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه  .و للسيد /وائل محمد عماد الدين محمد الشهاوى والسيدة  /مى
عبدالسلم محمود عبدالغنى مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك ولهما الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .وبينما
للسيد  /وائل محمد عماد الدين محمد الشهاوى منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وأيضا له منفردا الحق في
القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وأيضا له منفردا حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والعقارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
وأيضا له منفردا الحق في قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وأيضا له الحق منفردا في
تأسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها وفسخها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وأيضا له منفردا الحق في
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 2441رحاب أحمد ابراهيم أحمد الجزار مدير المقيد برقم قيد  142290وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-13برقم ايداع  47964تم التأشير فى تاريخ  2019-11-13بــ  :استقالة
 - 2442وائل محمد عماد الدين محمد الشهاوي مدير المقيد برقم قيد  142290وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-13برقم ايداع  47964تم التأشير فى تاريخ  2019-11-13بــ :
 - 2443احمد محمد ابراهيم متولي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142291وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-13برقم ايداع  47965تم التأشير فى تاريخ  2019-11-13بــ  :استقالة
 - 2444سناء سعدى ابو زهره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142331وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-13برقم ايداع  48178تم التأشير فى تاريخ  2019-11-13بــ :
 - 2445حسين ابراهيم حسين احمد ريحان مدير المقيد برقم قيد  142446وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-17برقم ايداع  48556تم التأشير فى تاريخ  2019-11-17بــ :
 - 2446ايمان عبد الهادى محمد محمد مدير المقيد برقم قيد  142446وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-17برقم ايداع  48556تم التأشير فى تاريخ  2019-11-17بــ :
 - 2447شيماء فوزى عبد القادر سيد مدير المقيد برقم قيد  142446وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-17برقم ايداع  48556تم التأشير فى تاريخ  2019-11-17بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة
غير محددة  -يمثل مديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية
العامة  .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس مال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحه وكذلك لهم حق
التوقيع علي العقود شراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق في التعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهم حق التفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
 - 2448رضا سعد على عطيه مدير المقيد برقم قيد  142504وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-18برقم
ايداع  48701تم التأشير فى تاريخ  2019-11-18بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة
 - 2449احمد سمير محمد العبدلي مدير المقيد برقم قيد  142796وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-24
برقم ايداع  49705تم التأشير فى تاريخ  2019-11-24بــ :
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 - 2450جمال محمد عبد الحق عبد ا مدير المقيد برقم قيد  142796وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-24برقم ايداع  49705تم التأشير فى تاريخ  2019-11-24بــ :
 - 2451ماجد سمير محمد العبدلى مدير المقيد برقم قيد  142796وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-24
برقم ايداع  49705تم التأشير فى تاريخ  2019-11-24بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه  -وللمدير السيد  /ماجد سمير محمد العبدلى –
منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها وذلك أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم و له حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولي اثنين من المديرين مجتمعين فقط الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها وذلك أمام جميع
البنوك والمصارف فى كافة صور التعامل من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكذلك لهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولجميع المديرين مجتمعين فقط الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
أغرضها وذلك فى التوقيع علي كافة صورعقود القتراض والرهن والبيع والتنازل عن اصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه والراضى والسيارات ولهم جميعا حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 2452كالبيش مانجيلل جاين  KALPESH MANGILAL JAINمدير المقيد برقم قيد 142821
وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-25برقم ايداع  49877تم التأشير فى تاريخ  2019-11-25بــ  :يمثل
المديران السيد  /كالبيش ماتجيلل جاين  KALPESH MANGILAL JAINوالسيد  /اشرف فتحي دياب
بدوي الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او 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  ,ولهما
مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ابداع و فتح حسابات و التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشبكات و
الفراج عن راس 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 الصول الشركة و ممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس
الشركات ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك باسم
الشركة و لصالحها ولهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السند ات الننيه و التجارية
و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر والسيد  /دياب فتحي دياب بدوي مديرا لنشاط الستيراد ونشاط التصدير وله
الحق في فتح العتمادات المستندية وتسليم واستلم الشحنات وكافة الجراءات اللزمة للعمليات الستيرادية
والتصديرية وله حق التوقيع امام الهيئه العامه للرقابة على الصادرات والواردات
 - 2453محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142837وتم
ايداعه بتاريخ  2019-11-25برقم ايداع  49903تم التأشير فى تاريخ  2019-11-25بــ :
 - 2454مها محمد عبد الكريم اللحيدان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142837وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-25برقم ايداع  49903تم التأشير فى تاريخ  2019-11-25بــ  :تخارج
 - 2455راكان بن محمد بن ضحيان الضحيان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142837وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-25برقم ايداع  49903تم التأشير فى تاريخ  2019-11-25بــ :
 - 2456عبد العزيز محمد ضحيان الضحيان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  142837وتم ايداعه
بتاريخ  2019-11-25برقم ايداع  49903تم التأشير فى تاريخ  2019-11-25بــ :
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 - 2457نادر طلعت رتيب خليل مدير المقيد برقم قيد  142993وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-27
برقم ايداع  50457تم التأشير فى تاريخ  2019-11-27بــ  :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 أو
القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  -وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها امام
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والضرائب والتامينات الجتماعيه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات واصدار
خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها  ,وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم والشراف على جميع العاملين وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع على العقود الخاصه بالمعاملت التجاريه فقط دون التوقيع على عقود
ايجارعقارات وسيارات الشركه وله الحق فى التوقيع نيابه عن الشركه على عقود تأسيس الشركات بأنواعها  -اما
بيع سيارات الشركه ل تكون نافذه ال بجمعيه عامه  -وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر
 - 2470محمد حسين سليمان موسى مدير و شريك المقيد برقم قيد  143674وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-11برقم ايداع  52802تم التأشير فى تاريخ  2019-12-11بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم :محمد حسين سليمان موسى و محمد هلب محمد
سالمان (مجتمعين فقط ) ولهما الحق فى التوقيع عن الشركة فى المسائل المالية والدارية والمصادقة على
الحسابات المدينة والدائنة وكافة العمال المصرفية بما فيها فتح العتمادات بالبنوك وحق بيع وشراء الصول
المملوكة للشركة او استبدالها او القرض بضمان ممتلكات الشركة والحق فى بيع وشراء الصول والتصرف فيها
بدون حد اقصى وابرام عقود القرض والتسهيلت الئتمانية والرهن من البنوك والغير وتوقيع كافة العقود باسم
ولصالح الشركة امام الشهر العقارى  .ولهما مجتمعين حق ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة
والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعه للدولة والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص والجمارك والسجل التجارى والشهر العقارى وهيئة الستثمار وجميع السفارات
والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة
محافظات الجمهورية وتعيين وعزل وكلء ومستخدمى الشركة واستخراج كافة تراخيص الشركة .
ولهما مجتمعين الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين فى حالة دخولهم
الشركة  .وتعيين السيد /محمد هلب محمد سالمان مديرا مسئول للشركة من الناحية الفنية والسياحية
 - 2471احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  143688وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-11برقم ايداع  52908تم التأشير فى تاريخ  2019-12-11بــ  -1 :وفاء ما على الشركة من
ديون  -2بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى
على إجراء البيع بطريقه معينه  -3تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و
التوقيع نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد الجمعية
 - 2472اولكسندر ماكوير  OLEKSANDR MAMCHURرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 143924وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-17برقم ايداع  53699تم التأشير فى تاريخ  2019-12-17بــ
 :الموافقة على أن يكون لرئيس مجلس الدارة منفردا 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 أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة منفردا
حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك مع تفويض الستاذ /اولكسندر ماكوير
 OLEKSANDR MAMCHURرئيس مجلس الدارة التعامل مع كافة البنوك فى القرض واليداع والسحب
وصرف الشيكات والموافقة على سحب المبلغ المودع للتأسيس وصلحية السجل للتعامل مع كافة البنوك فى
القرض واليداع والسحب وصرف الشيكات وتحريرها بمعرفة رئيس مجلس الدارة والحق فى سحب المبلغ
المودع للتأسيس  .تعديل السجل التجارى بإضافه جملة "بتفويض الستاذ /اولكسندر ماكوير OLEKSANDR
 MAMCHURرئيس مجلس الدارة التعامل مع كافة البنوك فى القرض واليداع والسحب وصرف الشيكات
والموافقة على سحب المبلغ المودع للتأسيس وصلحية السجل للتعامل مع كافة البنوك فى القرض واليداع
والسحب وصرف الشيكات وتحريرها بمعرفة رئيس مجلس الدارة والحق فى سحب المبلغ المودع للتأسيس
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 - 2473هانى مجدى شفيق نخله مدير المقيد برقم قيد  143964وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-18
برقم ايداع  53902تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ  :يتولى ادارة الشركة مدير  -يمثل المدير الشركة
في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عداما أحتفظ
به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميةوغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن
راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 2474وائل عزيز يوسف سليمان الزاوى مدير المقيد برقم قيد  143964وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-18برقم ايداع  53902تم التأشير فى تاريخ  2019-12-18بــ  :استقالة
 - 2475مدحت وليم عبيد ساويرس مدير فرع المقيد برقم قيد  144086وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-19برقم ايداع  54330تم التأشير فى تاريخ  2019-12-19بــ :
 - 2476محمد هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  144178وتم
ايداعه بتاريخ  2019-12-23برقم ايداع  54641تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ  :بدل من هشام
طلعت مصطفى  -كما وافقت الجمعية العامة التأسيسية للشركة على تفويض السيد الستاذ  /محمد هشام طلعت
مصطفى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة منفردا على كافة المعاملت
المالية والدارية والبنكية دون حد أقصى وكذلك فى القتراض بضمان وبدونه وبدون حد أقصى وفى التوقيع على
عقود الرهن بنوعيه والتسهيلت البنكية وفى بيع وشراء الصول والسيارات وأيضا فى تأسيس الشركات بكافة
أنواعها وفى التوقيع على عقود التأسيس وكافة الوراق المتعلقة بتأسيس الشركات وتعديلها لدى كافة الجهات
الحكومية وتفويضه في تفويض او توكيل الغير في كل مما ذكر  ,على أن تعرض التسهيلت البنكية والقتراض
أول بأول على مجلس الدارة لعتمادها  .كما وافقت الجمعية العامة التأسيسية على الغاء تعيين السيد المهندس /
محمد عصام سيد عبد الغفار كفافـى المدير التنفيذي للشركة الغاء حق التوقيع الممنوح نيابة عن الشركة للسادة :
المهندس  /محمد عصام سيد عبد الغفار كفافـى و الستاذ  /تامر مندى محمد محمد سليمان  -كما وافقت الجمعية
العامة التأسيسية للشركة على منح السادة أعضاء مجلس الدارة حق التصديق على العقود وعقود المعاوضة مع
الشركات الشقيقة .
 - 2477جهاد محمد مرعى السوافطة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144178وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-23برقم ايداع  54641تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ  :استقالة  -ووفقا لخطاب
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وخطاب شركة السكندرية للستثمار العقارى
 - 2478غالب احمد مصطفى فايد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144178وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-23برقم ايداع  54641تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ  :ممثل لشركة السكندرية
للستثمار العقارى
 - 2479احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  144313وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-24برقم ايداع  55047تم التأشير فى تاريخ  2019-12-24بــ  :يقوم المصفى بجميع العمال
التى تقضيها و على وجه الخصوص  -وفاء ما على الشركة من ديون  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد
العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقه معينه  -تمثيل الشركه
امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و التوقيع نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد الجمعية
 - 2480نداء داود فتحى طلبه نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144527وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-30برقم ايداع  56038تم التأشير فى تاريخ  2019-12-30بــ :
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 - 2481محمود حمدي نجدي علي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144527وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-30برقم ايداع  56038تم التأشير فى تاريخ  2019-12-30بــ  :تجديد تشكيل مجلس الدارة -
وصلحيات مجلس الدارة كالتي  -:يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء  ,يملك رئيس مجلس الدارة
ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعان او منفردان حق الدارة والتوقيع امام الجهات الرسمية ولهما حق التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ودفع المبالغ وتسيير امور الشركة اليومية  ,ويكون لهما منفردان او مجتمعان الحق في التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.
ولهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم
الشركة ولمصلحتها  ,ولهما حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .
 - 2482احمد حمدي نجدي علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144527وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-30برقم ايداع  56038تم التأشير فى تاريخ  2019-12-30بــ :
 - 2483اسماعيل محمد محمد اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  144632وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-01برقم ايداع  5تم التأشير فى تاريخ  2020-01-01بــ  :يمثل المدير السيد /اسماعيل محمد
اسماعيل مدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا
الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع وفتح وغلق
حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات
الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذالك باسم الشركه وضمن
اغراضها وله الحق في الشراء وتعين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قرض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه المستندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشرطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغراضها

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

Page 1086 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 2493عبد ا محمد مصطفى حجاب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145458وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-16برقم ايداع  2349تم التأشير فى تاريخ  2020-01-16بــ  :موافقة المجلس بالجماع على
تعديل وإضافة صلحيات بالسجل التجاري الخاص بالشركة لتصبح على النحو التالي  :السيد /عبد ا محمد
مصطفي حجاب رئيس مجلس إدارة والسيد  /حسين عطا ا حسين محمد عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعان
في التوقيع علي كافة العقود وإجراءات توثيقها واتخاذ كافة الجراءات اللزمة في شأن التعاملت أمام الجهات
الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري ومكاتب التوثيق وقطاع العمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص
والفراد وكذا في شراء العقارات باسم الشركة كذلك وشراء السيارات والحطام الناتجة عن حوادث السيارات وكذا
كافة أنواع الحطام الناتجة عن أنشطة التامين الخرى وكذلك شراء وإيجار المخازن و بما يحقق مصالحها و لهما
مجتمعان حق تفويض أو توكيل الغير في كافة الجراءات السابقة أو جزء منها وفي حالة غياب أحدهما يحل السيد/
أشرف سيد محمد محمود نائب رئيس مجلس الدارة محل السيد /عبد ا محمد مصطفي حجاب رئيس مجلس
الدارة و يحل السيد /جمال سرور سالم يونس نائب العضو المنتدب للستثمار و الشئون المالية محل السيد /حسين
عطا ا حسين محمد العضو المنتدب ويكون حق التوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة أو أوامر الدفع أو
أوامر التحويل البنكية علي النحو التالي  :أول  :اكثر من مليون جنيه فيما فوق تكون للسيد  /عبد ا محمد
مصطفي حجاب رئيس مجلس الدارة  ,والسيد  /حسين عطا ا حسين محمد عضو مجلس الدارة المنتدب
مجتمعان  -من  500001إلى  1000000جم تكون للسيد  /أشرف سيد محمد محمود نائب رئيس مجلس الدارة
والسيد  /حسين عطا ا حسين محمد عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعان  -من  100001إلى  500000جم
تكون للسيد  /حسين عطا ا حسين محمد عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد  /جمال سرور سالم يونس نائب
العضو المنتدب للستثمار والشئون المالية مجتمعان  -من  1إلى  100000جم تكون للسيد  /جمال سرور سالم
يونس نائب العضو المنتدب للستثمار والشئون المالية والسيد  /سعيد أبو المجد حسين محمد مدير عام الشئون
المالية مجتمعان وفي حالة غياب احد المفوضين بالتوقيع يحل محله السلطة العلى كما يحل السيد /أشرف سيد
محمد محمود نائب رئيس مجلس الدارة محل السيد /عبد ا محمد مصطفي حجاب رئيس مجلس الدارة في حالة
غيابه  -ثانيا  :أما العمليات المصرفية الخرى في فتح أو غلق الحسابات الجارية بالبنوك  ,وإنشاء أو كسر الودائع
والشهادات بأنواعها المختلفة أذون وسندات الخزانة إلي أخره والتعامل في ذلك بالوسائل اللكترونية المتاحة
وتكون سلطة العمليات المشار إليها للسيد /عبد ا محمد مصطفي حجاب رئيس مجلس الدارة والسيد  /حسين
عطا ا حسين عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعان أو منفردان و لهما مجتمعان الحق في تفويض أو توكيل
الغير في إجراء تلك العمليات أو جزء منها  -ثالثا  :أما التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية في شأن تخصيص
الموال والفراج عنها بالضافة إلى المراسلت الخرى المتعلقة بالتأمين والستثمار والشئون المالية علي النحو
التالي  :فيما يخص تخصيص الموال لصالح حقوق حملة الوثائق والفراج عنها فتكون للسيد  /عبدا محمد
مصطفي حجاب رئيس مجلس الدارة والسيد  /حسين عطا ا حسين عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعان أو
منفردان  -فيما يخص المراسلت الخاصة بالستثمار والشئون المالية فتكون للسيد  /حسين عطا ا حسين عضو
مجلس الدارة المنتدب  ,والسيد  /جمال سرور سالم يونس نائب العضو المنتدب للستثمار والشئون المالية
مجتمعان أو منفردان  -فيما يخص المراسلت الخاصة بالتأمين فتكون للسيد  /حسين عطا ا حسين عضو مجلس
الدارة المنتدب ,والسيد  /طارق عبد الرحيم عبد العزيز جبر نائب العضو المنتدب للشئون الفنية مجتمعان أو
منفردان  -على الشركة مراعاه سلطات التوقيع
 - 2494احمد محمد شحاته محمد عامر مدير المقيد برقم قيد  145536وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-19برقم ايداع  2629تم التأشير فى تاريخ  2020-01-19بــ  :استقالة
 - 2495تامرالسيد عابدين على مدير المقيد برقم قيد  145536وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-19برقم
ايداع  2629تم التأشير فى تاريخ  2020-01-19بــ  :استقالة
 - 2496أحمد عبد الحميد الشيخ محمود مدير المقيد برقم قيد  145536وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-19برقم ايداع  2629تم التأشير فى تاريخ  2020-01-19بــ :
 - 2497ياسر عمر سليمان بدوى مدير المقيد برقم قيد  145579وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-20
برقم ايداع  2719تم التأشير فى تاريخ  2020-01-20بــ  :مسئول لشركه الخطاب للمطاحن وتكون له
صلحيات التعامل باسم الشركه مع الجهات الحكوميه من التموين والصحه والبيئة وكافه المخالفات الخاصه بهم
وذلك بدل من السيد  /ربيع محمود مرسي علي الذي تقدم باستقالته
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 - 2498طارق شعبان محمد شعبان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145579وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-20برقم ايداع  2719تم التأشير فى تاريخ  2020-01-20بــ :
 - 2500محمد الصافى محمد عوض على مدير المقيد برقم قيد  145782وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-23برقم ايداع  3380تم التأشير فى تاريخ  2020-01-23بــ  :يتولى ادارة الشركة  -و يباشر
المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل المدير السيد  /محمد الصافى محمد عوض على  -الشركة فى علقتها
مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة و ضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع
جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض و الرهن و كل ذلك
باسم الشركة ولصالحها و كذلك له منفردا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك
بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 2501دعاء الصافى محمد عوض مدير المقيد برقم قيد  145782وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-23
برقم ايداع  3380تم التأشير فى تاريخ  2020-01-23بــ :
 - 2502ريو أوى  Ryo Aoeعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145828وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-23برقم ايداع  3518تم التأشير فى تاريخ  2020-01-23بــ  :استقالة  -والغاء التوقيع الممنوحة
له والواردة فى السجل التجارى
 - 2503يوجى ميزوموتو  Yuji Mizumotoعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145828وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-23برقم ايداع  3518تم التأشير فى تاريخ  2020-01-23بــ  :ممثل عن شركة شركة
تويوتا تسوشو كوربوريش  Toyota Tsusho Corporationبدل منه
 - 2504نبيل السيد يوسف هجرس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  145843وتم
ايداعه بتاريخ  2020-01-23برقم ايداع  3533تم التأشير فى تاريخ  2020-01-23بــ  :شطب السم
نظرا للوفاه
 - 2505عمرو محمد احمد النحاس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145843وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-23برقم ايداع  3533تم التأشير فى تاريخ  2020-01-23بــ  - :مؤقت للشركة لحين العرض
على اقرب جمعية عمومية قادمة
 - 2506رشا محمد معتز محمد مسلم العمري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145975وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-27برقم ايداع  3906تم التأشير فى تاريخ  2020-01-27بــ :
- 2507
كريم محمود محمد عبدالهادى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  145975وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-27برقم ايداع  3906تم التأشير فى تاريخ  2020-01-27بــ :
 - 2508ياسين كريم محمود محمد عبدالهادي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145975وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-27برقم ايداع  3906تم التأشير فى تاريخ  2020-01-27بــ :
 - 2509ملك كريم محمود محمد عبدالهادي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  145975وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-27برقم ايداع  3906تم التأشير فى تاريخ  2020-01-27بــ :
 - 2510يامن مروان طرقجي مدير المقيد برقم قيد  146027وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-28برقم
ايداع  4111تم التأشير فى تاريخ  2020-01-28بــ  :تخارج
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 - 2511حاتم محمد عبدالرحمن محمد مدير المقيد برقم قيد  146027وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-28برقم ايداع  4111تم التأشير فى تاريخ  2020-01-28بــ  :ويباشر المديران وظائفها لمدة
غير محددة .يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية
العامه وللسيدة /ياسمين فتي  YASMIN FATAمنفردا حق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات و خطابات
الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق
القتراض والرهن والتوقيع علي العقود وكذلك له حق شراء وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه
وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه
بانقد بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد /حاتم محمد عبد الرحمن محمد
منفردا حق التعامل مع الجهات الحكوميه واستخراج كافه التراخيص وتمثيل الشركه والتوقيع عنها امام الوزارات
والهيئات الحكوميه .
 - 2512ياسمين فتي  YASMIN FATAمدير المقيد برقم قيد  146027وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-28برقم ايداع  4111تم التأشير فى تاريخ  2020-01-28بــ :
 - 2513سارى على خلف عبدالعليم مدير فرع المقيد برقم قيد  146080وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-28برقم ايداع  4281تم التأشير فى تاريخ  2020-01-28بــ  :للفروع
 - 2514احمد النبوى على عبداللطيف مصفى المقيد برقم قيد  146181وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-30برقم ايداع  4631تم التأشير فى تاريخ  2020-01-30بــ  :يقوم المصفى بجميع العمال
التى تقضيها و على وجه الخصوص  -وفاء ما على الشركة من ديون  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد
العلنى او ايه طريقه اخرى ما لم ينص فى وثيقه تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقه معينه  -تمثيل الشركه
امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم و اعتماد الجمعية و التوقيع نيابة عنا على كل ما يلزم نحو اعتماد الجمعية
 - 2515جيونج كيون يو  Jeong Keun Yooمدير المقيد برقم قيد  146270وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-02برقم ايداع  4848تم التأشير فى تاريخ  2020-02-02بــ :
 - 2516هونغ جو جونغ  Hong Gu Jungمدير المقيد برقم قيد  146270وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-02برقم ايداع  4848تم التأشير فى تاريخ  2020-02-02بــ :
 - 2517ليو سوك جونغ  Lyu Sok Jungمدير المقيد برقم قيد  146270وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-02برقم ايداع  4848تم التأشير فى تاريخ  2020-02-02بــ  :يمثل مديرون الشركة في علقتها
مع الغير ,ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة ,والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة ,أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين مجتمعين او منفردين
الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشترطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و للسيد /سونج تايك يونج  Seung Taek Jungمنفردا التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن
والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر .
 - 2518سونج تايك يونج  SEUNG TAEK JUNGمدير المقيد برقم قيد  146270وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-02برقم ايداع  4848تم التأشير فى تاريخ  2020-02-02بــ :
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 - 2519محمد شاكر عرفه جاد مدير المقيد برقم قيد  146318وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-04برقم
ايداع  5056تم التأشير فى تاريخ  2020-02-04بــ  - :يمثل المديران  /محمد يونس يوسف حجاج و ابراهيم
شكرى همام محمد الشركه فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره
الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .
وللمديران مجتمعان او منفردان الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاراطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه
ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها .
 - 2520ابراهيم شكرى همام محمد مدير المقيد برقم قيد  146318وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-04
برقم ايداع  5056تم التأشير فى تاريخ  2020-02-04بــ :
 - 2521محمد يونس يوسف حجاج مدير المقيد برقم قيد  146318وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-04
برقم ايداع  5056تم التأشير فى تاريخ  2020-02-04بــ :
 - 2522مادونا ميشيل ادمون بشاى جيد مدير المقيد برقم قيد  146521وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5740تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :يتولي ادارة الشركة مدير  -يمثل
المديرون الشركة في في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامة ولهما الحق
مجتمعين او منفردين في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكلهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق التوقيع علي عقود القتراض و
كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع
علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة
ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 .
 - 2523دينا امجد أنور المفتى مدير المقيد برقم قيد  146521وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-06برقم
ايداع  5740تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ :
 - 2524احمد محمد زغلول طلبه نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  146538وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5757تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :من ذوى الخبره
 - 2525محمد رمضان محمد عبدالمجيد الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  146538وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5757تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :والعضو المنتدب
 - 2526رامى محمد مجدى رجب عبد العظيم الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  146538وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-06برقم ايداع  5757تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :استقالة
 - 2527اسلم احمد ابراهيم ابوالعنين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  146538وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5757تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :استقالة
 - 2528ماريو لتشانو ميلى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  146538وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5757تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ :
 - 2529ايمن المتولى المتولى عبده عضو منتدب المقيد برقم قيد  146538وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5757تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ :
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 - 2530هشام محمود محمد ابوسنه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  146538وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5757تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة  -كما
تمت الموافقة بالجماع تعين إختصاصات مجلس الدارة لتصبح كما يلي  :لرئيس مجلس الدارة السيد اللواء /
هشام محمود محمد ابوسنه ان يمثل الشركه امام القضاء وللرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السيد  /محمد رمضان
محمد عبد المجيد منفردا حق التوقيع عن الشركة علي معاملت الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات
الجمهورية وله الحق في إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة علي الخص تعيين ووقف
وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
او بلجل وشراء جميع المهمات والبضائع والمنقولت والتعامل مع مصلة الجمارك والضرائب والهيئةالعامة
للتامينات الجتماعية وكافة إدارات المرور وله الحق في التعامل مع البنوك في فتح الحسابات و التوقيع علي
التسهيلت والئتمانية والقروض وخطابات الضمان وربط وفك الودائع وشهادات اليداع بإسم الشركة والتوقيع
علي كافة المستندات اللزمة لذلك والتوقيع علي السحب من البنوك والعتمادات المستندية واليداع واستلم
المستندات وتسليم المستندات وتظهير الشيكات فيمثل الشركة فيها منفردا أمام البنوك وبيع اصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها كذلك يمثل الشركة
امام الجهات الحكومية والدارية والغير له الحق في كافة السلطات والصلحيات لتيسيير أمور الشركة وله الحق
منفرد في التوقيع نيابة عن الشركة في تاسيس الشركات الخري وشراء حصص واسهم لصالح شركة إي أي سي
لدارة المشروعات (ش.م.م)  EICولة الحق في توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ماذكر كذلك التفاوض
والتوقيع علي مذكرات التفاهم والتعاقد مع االهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج جمهورية مصر
العربية .
 - 2531ايهاب محمد محمود السيد عوض مدير المقيد برقم قيد  146552وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ :
 - 2532يفجينى اليكساندروفيتش ماكيف مدير المقيد برقم قيد  146552وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :ممثل لشركة جرين اكسبورت
اس ايه  -ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم
مجتمعون أو منفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرون مجتمعون أو منفردون الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ويختص السادة /ايهاب محمد محمود السيد عوض  ,والسيد  /احمد على حسين كامل على المغربى –
مجتمعين أو منفردين فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن
رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو
بعض ما ذكر .
 - 2533احمد على حسين كامل على
المغربى مدير المقيد برقم قيد  146552وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-06برقم ايداع  5771تم
التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ :
 - 2543عبد العزيز بن محمد بن ضحيان الضحيان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22264وتم
ايداعه بتاريخ  2007-01-25برقم ايداع  1276تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ :
 - 2544راكان بن محمد بن ضحيان الضحيان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22264وتم ايداعه
بتاريخ  2007-01-25برقم ايداع  1276تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ :
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 - 2545ليلي خالد عبد العزيز النشار مدير المقيد برقم قيد  146813وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-12برقم ايداع  6733تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ :
 - 2546اسامه جمال مصطفى عطيه مدير المقيد برقم قيد  146813وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-12
برقم ايداع  6733تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ :
 - 2534ايهاب محمد محمود السيد عوض مدير المقيد برقم قيد  146552وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-06برقم ايداع  5771تم التأشير فى تاريخ  2020-02-06بــ  :يمثل المديرون الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم مجتمعون أو منفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمديرون مجتمعون أو
منفردون الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ويختص السادة /ايهاب محمد محمود السيد عوض  ,والسيد  /احمد على حسين
كامل على المغربي – مجتمعين أو منفردين فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن ويكون السيد  /احمد على حسين كامل المغربي مسئول
عن الستيراد والتوقيع امام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 2535عمرو عادل يسن محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  146579وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-09برقم ايداع  5957تم التأشير فى تاريخ  2020-02-09بــ :
 - 2536عمرابراهيم محمد عبد ا الجمل مدير المقيد برقم قيد  146579وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-09برقم ايداع  5957تم التأشير فى تاريخ  2020-02-09بــ  :يمثل المديرين الشركة في
علقاتها مع الغير وله منفردا هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة 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 على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال و كافة صور
التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اعراضها و وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود
الشراء وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي و
السيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين و عزل 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
 - 2537ستيوارت كيلوك برنى  Stewart Kellock Pirnieعضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد
 80956وتم ايداعه بتاريخ  2015-03-12برقم ايداع  6957تم التأشير فى تاريخ  2020-02-11بــ :
مستقل
 - 2538كونتر كاتلى  Kunter Kutluayعضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  80956وتم
ايداعه بتاريخ  2015-03-12برقم ايداع  6957تم التأشير فى تاريخ  2020-02-11بــ  :مستقل
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 - 2539ايه طارق انور عبدالرحمن مدير المقيد برقم قيد  146771وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-11
برقم ايداع  6640تم التأشير فى تاريخ  2020-02-11بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة -
يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة
وللمديرين مجتمعين اومنفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم
ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر
 - 2540اسلم محمد فتحى راشد ضيانى مدير المقيد برقم قيد  146771وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-11برقم ايداع  6640تم التأشير فى تاريخ  2020-02-11بــ :
 - 2541محمد بن ضحيان بن عبد العزيز الضحيان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 22264وتم ايداعه بتاريخ  2007-01-25برقم ايداع  1276تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ :
 - 2542مها بن محمد بن عبدالكريم اللحيدان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  22264وتم ايداعه
بتاريخ  2007-01-25برقم ايداع  1276تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ  :خروج للوفاه
 - 2547على فايز سعد درويش مدير المقيد برقم قيد  146813وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-12برقم
ايداع  6733تم التأشير فى تاريخ  2020-02-12بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -يمثل
المديرون الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و
للمديرين منفردين أو مجتمعين 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 للمديران السيد/علي فايز سعد
درويش ,أسامة جمال مصطفي عطية مجتمعين او منفردينالحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و أستصدار خطابات وشهادات الضمان و الفراج عن
راس المال و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها و لهم
الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و
تحديد مرتباتهم واجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و
التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق
توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 2548محمد بن ظافر بن محمد العجمى مدير المقيد برقم قيد  146965وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-16برقم ايداع  7270تم التأشير فى تاريخ  2020-02-16بــ - :يمثل المدير السيد  /محمد بن
ظافر بن محمد العجمى الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات والصلحيات
لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية
العامة وله منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراح عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات الخبرة
وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن
أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 2549محمد حسن حسين علي مدير المقيد برقم قيد  147129وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-18
برقم ايداع  7939تم التأشير فى تاريخ  2020-02-18بــ :
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 - 2550مى شعبان محمد شعبان مدير المقيد برقم قيد  147129وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-18
برقم ايداع  7939تم التأشير فى تاريخ  2020-02-18بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
 - 2551علء دهشور حميد علم مدير المقيد برقم قيد  147129وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-18
برقم ايداع  7939تم التأشير فى تاريخ  2020-02-18بــ  :استقالة
 - 2552عبد الرحمن على محمد قمصان مدير فرع المقيد برقم قيد  147204وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-19برقم ايداع  8094تم التأشير فى تاريخ  2020-02-19بــ :
 - 2553محمد صدقى نور الدين محمد صدقى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  147727وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-01برقم ايداع  9744تم التأشير فى تاريخ  2020-03-01بــ  :يمثل مجلس ادارة
الشركة 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 ولمجلس ادارة الشركة
الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن
راس المال فيما عدا السحب والتوقيع على الشيكات فيلزم في حالة السحب أو التوقيع على الشيكات من البنوك
للمبالغ التي تساوي خمسين ألف جنيه أو أقل يستلزم توقيع واحد فقط من أعضاء مجلس الدارة أيا من كان منفردا
أما في حالة السحب أو التوقيع على الشيكات من البنوك لمبلغ يزيد عن خمسين ألف جنيه فيلزم توقيع اثنين من
أعضاء مجلس الدارة أيا من كانوا مجتمعين .وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها  .وكذلك لهم الحق فى
التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تاسيس
الشركات .ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 2556سلين حليم ملكي  CELINE HALIM MELKIمدير المقيد برقم قيد  148124وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-08برقم ايداع  11006تم التأشير فى تاريخ  2020-03-08بــ  :ويباشر المديرون
وظائفهم لمدة غير محددة .يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم في هذه الصدد منفردين او مجتمعين
أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته
التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين الحق في تمثيل الشركة أمام أي جهة حكومية ,بما في ذلك على سبيل المثال ل
الحصر الوزارات والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
ومكاتب التأمينات الجتماعية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب السجل التجاري
والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها و مصلحة الجمارك بكافة إداراتها
وفروعها والهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وأقسام الشرطة ومكاتب تصاريح العمل ,لنجاز أي عمل
أو طلب ,والقيام بأية إجراءات رسمية أو توقيع أي وثيقة أو استمارة أو استبيان لتسليم وتلقي أي مما سبق ,وكذلك
أي إخطارات أو مراسلت أخرى .وللمديرين حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك سحبا وايداعا وتحويل وفتح
وغلق الحسابات البنكية وتفويض الخرين بالتوقيعات البنكية والغائها طبقا للجراءات البنكية ,والعتمادات
المستندية وكافة المستندات المتعلقة بها والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان وحق القتراض والفراج عن
راس المال وذلك لدى كافة البنوك وحق التوقيع على كافة أنواع العقود التجارية والمناقصات والمزايدات مع
الموافقة الصريحة من الشركاء وبالتشاور مع الشركاء .وللمديرين حق تعيين أو فصل الموظفين وتوقيع عقود
العمل الخاصة بموظفي الشركة وأخد وإعطاء المخالصات وحق التعامل والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية وحق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .وللمديرين منفردين حق إدارة ومباشرة أعمال الشركة
اليومية والتوقيع على عقود اليجار وبيع وشراء والتنازل عن منقولت وأصول الشركة والسيارات والتوقيع على
عقود الرهن والبيع باسم ولصالح الشركة بعد موافقة الجمعية العامة.
 - 2557شريف محمد مراد شعلن شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 2558محمد عبد العزيز عرفات عبده البستانى شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
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 - 2559محمد سلمه الهللي مصطفي غباشي شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 2560هناء داود فهمى ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ  :خروج
 - 2561خروج شريك موصى خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 2562طلعت جورجيوس جادا عطاا شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ  :خروج
 - 2563ياسر عبد ا محمد عبدالسلم شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 2564محمد عدلى محمود رياض القيعى شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 2565شريف محمد عبدالعزيز سليم شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 2566عمر محمد عبد العزيز عرفات شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ :
 - 2567تولين محمد عبد العزيز عرفات البستانى شريك متضامن المقيد برقم قيد  148312وتم ايداعه
بتاريخ  2020-03-11برقم ايداع  11697تم التأشير فى تاريخ  2020-03-11بــ  :تعديل حق الدارة و
التوقيع يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية للسيد  /احمد امين محمد على مسعود
مجتمع مع السيد  /محمد سلمة الهللى مصطفى غباشى او السيد  /محمد عبد العزيز عرفات عبده البستانى
ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام
و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع
وفتح وغلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
والتوقيع على الشيكات وحق التوقيع على عقود القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما
حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات
والمنقولت والعقارات والتعامل مع ماموريات الشهر العقارى المختصة وتوكيل الغير فى البيع للنفس و الغير
والتنازل ولهما حق التوقيع على عقود التاسيس باسم الشركة ولهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و
تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر فيما عدا الشركاء
الموصيين حال دخولهم الشركة
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 - 2574عبد الحميد حسب النبى محمد
الشورى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  148979وتم ايداعه بتاريخ 2020-05-05
برقم ايداع  14124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-05بــ  :يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في
أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  .يمثل
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل بإسمها وله منفردا حق تمثيل الشركه أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة
الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية (
الضرائب العامة – ضرائب المبيعات -ضرائب القيمة المضافه ) والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئه العامه
للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والغرف التجاريه والسجل التجارى
وجميع الموانى والمطارات والجمارك والبنوك وكذلك فتح وغلق الحسابات بإسم الشركة ولصالحها وايداع المبالغ
الخاصة بالشركة وفى إستلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من وإلى الجهات الحكومية وغير الحكومية
وله حق شراء وبيع كافة أنواع السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات والراضى والعقارات باسم
الشركة ولصالحها وسحب المبالغ الخاصة بالشركه والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة
وإبرام العقود وله الحق فى الستدانه من البنوك وصرف الشيكات الواردة بإسم الشركة والتوقيع على الشيكات
الصادرة من الشركة منفردا وله حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والمعاوضه والتسهيلت الئتمانية
والبنكية والتأجير التمويلى بإسم الشركة والتعامل مع البنوك وله كافة السلطات الفنية والمالية والقانونية لتمثيل
الشركة لدى كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المعاملت وكذا تمثيل
الشركة أمام كافة الجهات ومنها للرئيس مجلس الدارة امام القضاء وله ان يفوض من يراه فى بعض أو كل
إختصاصاته سواء من داخل الشركة أو من الخارج داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
 - 2575وئام عبد الحميد حسب النبى الشورى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  148979وتم ايداعه
بتاريخ  2020-05-05برقم ايداع  14124تم التأشير فى تاريخ  2020-05-05بــ :
 - 2576اشرف حمدى عبد العظيم محمد مدير المقيد برقم قيد  149154وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-13برقم ايداع  14740تم التأشير فى تاريخ  2020-05-13بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  -يمثل الشركة السيد  /أشرف حمدي عبد العظيم محمد  -السيد  /ملهم يحيى هيلم  -في علقتها مع و
لهما ( مجتمعين أومنفردين ) حق التوقيع في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا
ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة و أجراء كافة العقود و المعاملت
الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين و وقف و عزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم و مكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وأبرام جميع العقود
و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما شراء جميع المواد والمهمات و
البضائع والمنقولت و التوقيع على عقود الرهن و القتراض بطريق فتح العتمادات أما القروض غير المفتوح
بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات و المبادلت وبيع المحلت التجارية و العقارات والرهون فل يجوز أجراءها إل
بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال و ليكون التصرف ملزما للشركة إل
أذا وقعة المديرون مجتمعين كما لهما الحق في التوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري و تمثيل
الشركة أمام القضاء و توكيل و تفويض الغير وأعطاء كافة الصلحيات نيابة عن كل أو بعض ما ذكر وكذلك في
فتح الحسابات الجارية والتعامل مع جميع البنوك باليداع والسحب والتوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة
للغير واعتماد اذون الصرف والتعامل باسم الشركة مع أدارة المرور و التوقيع الشيكات و الفراج عن رأس المال
ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ( مجتمعين او منفردين )
 - 2577ملهم يحيي هيلم مدير المقيد برقم قيد  149154وتم ايداعه بتاريخ  2020-05-13برقم ايداع
 14740تم التأشير فى تاريخ  2020-05-13بــ :
 - 2585محمود السيد محمود محمد رزق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  149403وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-31برقم ايداع  15838تم التأشير فى تاريخ  2020-05-31بــ :
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 - 2578رامى وليم شاكر معوض شريك متضامن المقيد برقم قيد  47573وتم ايداعه بتاريخ
 2010-08-11برقم ايداع  18110تم التأشير فى تاريخ  2020-05-20بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن  :رامي وليم شاكر معوض وله منفردا الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال قطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة و لمصلحتها وكذلك يكون له حق القتراض من
كافة البنوك وشركات ومؤسسات التمويل والصندوق الجتماعي وحق التوقيع علي عقود القتراض وعقود الرهن
بكافة أنواعها لصالح النفس والغير وله الحق في تعييين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل وكذلك له حق توكيل البنوك أو الغير في
كل أو بعض مما ذكرعدا الشركاء الموصيين وللشركة حق كفالة الغير
 - 2579مصطفى جمال احمد بدوي مصفى المقيد برقم قيد  149324وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-20برقم ايداع  15594تم التأشير فى تاريخ  2020-05-20بــ  :مهام المصفى  /وفاء ما على
بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى أو بأية طريقة معينة اخرى ما لم ينص فى
الشركة من ديون.
تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وكل
وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقه معينة .
دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالولوية على الديون الخرى.
 - 2580سامى بن محمد بن عبد ا الحلوه مدير المقيد برقم قيد  149359وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-21برقم ايداع  15725تم التأشير فى تاريخ  2020-05-21بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
لتكون على النحو التالى  :يكون للمدير كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما
احتفظ بة لموسس الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية  0ويمثل المدير  /سامى بن محمد
بن عبدا الحلوه الشركة امام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن ادارتها امام مؤسسها وللسيد /سامى بن
محمد بن عبدا الحلوه منفردا اوسع السلطات فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وتمثلهيا فى الشؤن الدارية للشركات امام
كافة الجهات الحكومية بكافة انواعها واشكالها على سبيل المثال ل الحصر ( الهيئة العامة للستثمار والمناطق
الحرة بكافة فروعها  -السجل التجارى  -التامينات الجتماعية  -مصلحة الضرائب  -الشهر العقارى بكافة اشكالهم
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف بدون حد اقصى للتعاملت وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وللسيد  /سامى بن محمد بن عبدا الحلوه منفردا الحق فى تفويض الغير فى بعض او كل سلطاته او
اختصاصاته
 - 2581جهاد محمد هيثم كمال محمد مدير المقيد برقم قيد  149359وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-21برقم ايداع  15725تم التأشير فى تاريخ  2020-05-21بــ  :استقاله
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 - 2582محمد السيد محمود محمد رزق رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  149403وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-31برقم ايداع  15838تم التأشير فى تاريخ  2020-05-31بــ  :ولرئيس مجلس الدارة ونائبه
العضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات ولهما حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع
السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم و لهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 2583السيد عدلى حامد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 149403
وتم ايداعه بتاريخ  2020-05-31برقم ايداع  15838تم التأشير فى تاريخ  2020-05-31بــ :
 - 2584محمد السيد عدلى حامد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  149403وتم ايداعه بتاريخ
 2020-05-31برقم ايداع  15838تم التأشير فى تاريخ  2020-05-31بــ :
 - 2586محمد يوسف زين العابدين خليفه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  623وتم
ايداعه بتاريخ  1996-01-15برقم ايداع  25تم التأشير فى تاريخ  2020-06-10بــ  :من له حق التوقيع
على الشركة  -حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها منفردا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وأمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال – والقطاع الخاص – والمحاكم  -والنيابات –
وإقامة الدعاوى القضائية والتنازل والتصالح والسقاط والبراء – وأمام جميع إدارات المرور المختلفة –
والتأمينات – والسجل التجارى والسجل الصناعى – والجمارك – ومصلحة العلمات التجارية – والهيئة العامة
للتنمية الصناعية – وجهاز العاشر من رمضان – والهيئة العامة للستثمار  -حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة
عنها منفردا أمام الشهر العقارى والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية والشراء وفى جميع التصرفات الناقة
لللملكية وعقود الرهن والقتراض وعقود تعديل الشركة بزيادة رأسمالها أو تخفيضه  ,وأمام مكتب المين العام
بالشهر العقارى  ,وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  -بالنسبة للمعاملت البنكية  :يكون حق تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام البنوك فى جميع المعاملت البنكية – فتح خطابات الضمان – فتح العتمادات
المستندية – وفى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات (بموجب أى توقيعين ( أول ) مجتمعين – أو – أى من
التوقيع الول (مع) أى من التوقيع الثانى مجتمعين )  :محمد يوسف زين العابدين خليفة  -رئيس مجلس الدارة
 توقيع أول  -شريف أحمد فؤاد عفيفى  -مساعد العضوالمنتدب للشئون المالية والعملياتوالعضو المنتدب
توقيع أول -
 توقيع أول  -مصطفى حسن إبراهيم مصطفى  -مديرعام قطاع المراجعة والرقابة الداخلية توقيع ثانى  -محمد إيهاب محمود مديرعام المكتب الفنى للشئون الفنيةمصطفى محمد على عبد السيد
 نائب محمد إمام عبد الحميد إماممديرعام عمليات الموارد البشرية  -توقيع ثانى
أحمد الدقن -
مدير عام إدارة سلسل المداد  -توقيع ثانى  -مع البقاء على إختصاصات السيد  /رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب المؤشر بها سلفا فى السجل التجارى كما هى
 - 2587البنك الهلي المصري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  623وتم ايداعه بتاريخ
 1996-01-15برقم ايداع  25تم التأشير فى تاريخ  2020-06-10بــ  :وله مقعدان
 - 2588بنك الستثمار القومي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  623وتم ايداعه بتاريخ
 1996-01-15برقم ايداع  25تم التأشير فى تاريخ  2020-06-10بــ  :وله اربعة مقاعد
 - 2589نوح احمد مشرف سيد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  623وتم ايداعه بتاريخ
 1996-01-15برقم ايداع  25تم التأشير فى تاريخ  2020-06-10بــ :
 - 2590المصرف المتحد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  623وتم ايداعه بتاريخ 1996-01-15
برقم ايداع  25تم التأشير فى تاريخ  2020-06-10بــ  :وله مقعد واحد
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 - 2591داليا سيد حسن مصطفى شريك متضامن المقيد برقم قيد  129563وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-01برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2020-06-11بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع للسيدة/
داليا سيد حسن مصطفي و السيد/طارق مهران امين عبدالسميع لهما حق الدارة والتوقيع بأسم الشركة مجتمعين
أمام هيئه الدواء المصريه وأمام الجهات الحكوميه الرسميه والغير حكوميه والقطاع العام والخاص وقطاع
العمال فقط و للسيدة /داليا سيد حسن مصطفي لها منفرده حق التوقيع في التعامل بأسم الشركة وضمن
اغراضها مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه و القطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة اشكالها
وكذلك لها منفرده الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع
علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والبيع
والشراء وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولها الحق فى قبض ودفع المبالغ فيما عدا القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وتوقيع تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام
كافة العقود والمشارطات والثفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل فيكون التوقيع مجتمعين ولها حق
توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر فيما عدا الشركاء الموصيين.
 - 2592خروج شريك موصي مذكور بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  129563وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-01برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2020-06-11بــ :
 - 2593طارق مهران امين عبد السميع شريك متضامن المقيد برقم قيد  129563وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-01برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2020-06-11بــ :
 - 2594عادل عبد المجيد على عبد المجيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  149656وتم ايداعه
بتاريخ  2020-06-11برقم ايداع  16975تم التأشير فى تاريخ  2020-06-11بــ  :استقاله
 - 2595عصام عبد الرحمن محمد مصطفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 149656
وتم ايداعه بتاريخ  2020-06-11برقم ايداع  16975تم التأشير فى تاريخ  2020-06-11بــ  :يملك حق
التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت و التعهدات من مجلس
الدارة و لمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين او مجتمعين  ,و قد وافق الجميع علي الترخيص لرئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس
الدارة منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات
الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها ولهما الحق في
تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و
تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكرو لرئيس مجلس
الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين في التوقيع علي عقود شراء الراضي و العقارات و السيارات و
كذلك عقود القتراض و الرهن لبيع اصول الشركة و ممتلكتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و
لصالحها ,و يمثل رئيس مجلس الدارة منفردا الشركة امام القضاء وله حق رفع و التصالح و التنازل في كافة
القضايا المرفوعه من الشركة او المقامه عليها وله حق توكيل من يشاء في كل او جزء من هذا الشأن بعد العرض
علي الجمعية العمومية وموافقتها علي ذلك .
 - 2596تامر احمد السيد جمعه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  149656وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-11برقم ايداع  16975تم التأشير فى تاريخ  2020-06-11بــ :
 - 2597وجيه فرج على عبد الباقى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  149656وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-11برقم ايداع  16975تم التأشير فى تاريخ  2020-06-11بــ :
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 - 2598احمد صلح سيد عوض مدير المقيد برقم قيد  149829وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-16
برقم ايداع  17509تم التأشير فى تاريخ  2020-06-16بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدوده -
يمثل المديرين الشركه في علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامه وللمديرين حق
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك
باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 2599احمد محمد عدنان عبد الجواد مدير المقيد برقم قيد  149829وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-16برقم ايداع  17509تم التأشير فى تاريخ  2020-06-16بــ :
 - 2600رامي بن حامد بن مرزوق التميمي مدير المقيد برقم قيد  149829وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-16برقم ايداع  17509تم التأشير فى تاريخ  2020-06-16بــ :
 - 2601أحمد مجدي عبداللطيف فرج عطور مدير المقيد برقم قيد  149986وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-22برقم ايداع  17970تم التأشير فى تاريخ  2020-06-22بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أومنفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عداما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.للمديرين مجتمعين او منفردين
حق في التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمديرين مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وابداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشبكات والفراج
عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتهاالعقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم اجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنيه التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل ولهم حق توقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذل ك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل
أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
 - 2602محمد حسن عبد العزيز حسن مدير المقيد برقم قيد  150117وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-24برقم ايداع  18491تم التأشير فى تاريخ  2020-06-24بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة
غير محددة  -يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 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 بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات
وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وله الحق منفردا في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
وله منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام لكافة
العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا حق توكيل أو تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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 - 2603خالد عمر هاشم تمام مدير المقيد برقم قيد  150126وتم ايداعه بتاريخ  2020-06-24برقم
ايداع  18500تم التأشير فى تاريخ  2020-06-24بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا
في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض
والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها
وكذلك له الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها وفسخها والتصديق على عقودها
امام مصلحة الشهر العقاري وله الحق في شراء سيارات باسم الشركة لستخدامها لغراض الشركة وله الحق في
القيام بتوكيل محامين أو محاسبين وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
وله حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 2604محمد رؤوف مختار على مدير المقيد برقم قيد  150127وتم ايداعه بتاريخ 2020-06-24
برقم ايداع  18501تم التأشير فى تاريخ  2020-06-24بــ :
 - 2605اسلم احمد عرفه عبداللطيف
خطاب مدير المقيد برقم قيد  150127وتم ايداعه بتاريخ  2020-06-24برقم ايداع  18501تم
التأشير فى تاريخ  2020-06-24بــ  . :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين
في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون
او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين و منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها
امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات واستصدار
خطابات و شهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع علي عقود الشراء واما التوقيع
على عقود القتراض وعقود الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والمنقولت (فيما عدا
السيارات) فيكون التوقيع مجتمعين ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 2606ريمون زاهر عنبر غبر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  150152وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-25برقم ايداع  18612تم التأشير فى تاريخ  2020-06-25بــ  :التفويضات
الممنوحة لمجلس الدارة كالتالى  -تفويض الستاذ /ريمون زاهر عنبر غبر رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب  -التمثيل امام كافة الجهات فى علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بإسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .لرئيس مجلس الدارة السيد /
ريمون زاهر عنبر غبر منفردا فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وتحديد العلمات التجارية للشركة وتأليفها,
وتسجيلها ,وتغييرها وتعديلها ,وتصحيحها ,وتجديدها ,وابرام عقود التراخيص .والتوقيع علي عقود القرض
والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والتوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها .كذا له الحق فى توكيل
الغير فى كل أو بعض ما ذكر من إجراءات التسجيل وذلك أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأمام البنوك
وأمام كافة الجهات الحكومية والقضائية ,وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 2607زينب محمد السيد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  150349وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-30برقم ايداع  19166تم التأشير فى تاريخ  2020-06-30بــ :
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 - 2608احمد عبد الرحمن بيومى مدير مالى المقيد برقم قيد  150444وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-01برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2020-07-01بــ  :الموافقة على اضافة اسم المدير
المالي الستاذ  /أحمد عبد الرحمن بيومي حسين  28601010122219واستبعاد توقيع الستاذة  /هبة أحمد
عبد العظيم اللهوني لجدول التوقيعات ب في جداول توقيعات الشركة .الموافقة على منح السيد /إسلم حسن
مأمون العشماوي العضو المنتدب -منفردا -الحق في التوقيع على العقود وكذا جواز تفويض من لهم حق التوقيع
عن الشركة أمام البنوك في الجدولين أ و ب من جداول التوقيعات في تفويض الغير في التعامل مع البنوك فيما
يخص حسابات الشركة الخاصة بالمرتبات الموافقة على تغيير العضو الوكيل /طارق عبد السلم عبد الفتاح نديم
عضو مجلس الدارة عن الشركة العالمية للستشارات ونظم المعلومات ( اسيز ) ليحل بدل من سيادته الوكيل/
نجلء حسن رجب  . 26507010104128الموافقة على تعديل صفة رئيس مجلس الدارة السيد /إبراهيم علي
بهاء الدين سرحان ليصبح رئيس مجلس الدارة التنفيذى
 - 2609مينا جورج أيوب بطرس مدير المقيد برقم قيد  150574وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-06
برقم ايداع  19757تم التأشير فى تاريخ  2020-07-06بــ  :يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .و لي اثنين من
المديرين مجتمعين 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 الصور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و
الفراج عن راس المال و الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل
ذلك باسم الشركة و لصالحها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق
القتراض و الرهن و حق التوقيع على عقود البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و السيارات و
كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 2610مرقس جورج ايوب بطرس مدير المقيد برقم قيد  150574وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-06
برقم ايداع  19757تم التأشير فى تاريخ  2020-07-06بــ :
 - 2611همام محمد عبده حسن السعيد مدير المقيد برقم قيد  150574وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-06برقم ايداع  19757تم التأشير فى تاريخ  2020-07-06بــ :
 - 2612ايهاب سمير نجيب خليل مدير المقيد برقم قيد  150574وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-06
برقم ايداع  19757تم التأشير فى تاريخ  2020-07-06بــ :
 - 2613احمد محمد عاصم ابوزيد محمد مدير المقيد برقم قيد  150574وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-06برقم ايداع  19757تم التأشير فى تاريخ  2020-07-06بــ :
 - 2614هاني سعيد عبدالحميد الخولي مدير فرع المقيد برقم قيد  150670وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-08برقم ايداع  20059تم التأشير فى تاريخ  2020-07-08بــ  :استقالة
 - 2615بسمة طارق عبدا محمد عبدا مدير المقيد برقم قيد  150735وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-08برقم ايداع  20248تم التأشير فى تاريخ  2020-07-08بــ  :استقاله
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 - 2616محمود ماهر رجب عبدالغفار مدير المقيد برقم قيد  150735وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-08برقم ايداع  20248تم التأشير فى تاريخ  2020-07-08بــ  - :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 لئحته التنفذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل
مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و الفراج عن
رأس المال و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات والمنقولت وله الحق في تعيين
وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات و
الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 2617ايمن نبيل سعد الخميسي مدير المقيد برقم قيد  150881وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-12
برقم ايداع  20563تم التأشير فى تاريخ  2020-07-12بــ  - :و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة -يمثل
المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة للمدير منفردا 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
الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على عقود القتراض و الرهن و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها
العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له حق التوقيع
على عقود الشراء و البيع و له الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات و تعديلها و الندماج فى شركات
اخرى و الحاق شركات اخرى بالشركة لدى الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الشهر العقارى و الهيئة
العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و مصر المقاصة و تداول السهم و الحصص و الغرف التجارية و
جهاز تنمية التجارة الداخلية و مصلحة التسجيل التجارى و ادارة العلمات التجارية و الهيئة العامة للتنمية
الصناعية و الضرائب المصرية و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و مصلحة امن الموانى و الشركة المصرية
للتصالت وجميع شركات المحمول والدارة العامة للمرور وشركات الكهرباء والمياة والغاز ومصلحة الجمارك
والوحدات المحلية و المحافظات و الحياء و المرافق و هيئة المجتمعات العمرانية و البنك المركزى و التوقيع على
القرارات الضريبة و الميزانيات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و
اجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل الغير فى كل أو
بعض ما ذكر
 - 2618شريف اسامة احمد كامل عبد ا مدير المقيد برقم قيد  150881وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-12برقم ايداع  20563تم التأشير فى تاريخ  2020-07-12بــ  :استقالة
 - 2619ياسر احمد سالم صالح عيسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151105وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-15برقم ايداع  21401تم التأشير فى تاريخ  2020-07-15بــ :
 - 2620عمرو ماهر عبد العزيز علي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  151105وتم
ايداعه بتاريخ  2020-07-15برقم ايداع  21401تم التأشير فى تاريخ  2020-07-15بــ :
 - 2621مصطفى زوقي السعيد مصطفى
الجندي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151105وتم ايداعه بتاريخ  2020-07-15برقم ايداع
 21401تم التأشير فى تاريخ  2020-07-15بــ  :استقاله
 - 2622اشرف انور فهمى احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151105وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-15برقم ايداع  21401تم التأشير فى تاريخ  2020-07-15بــ  :استقالة
 - 2623احمد طارق امام سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151105وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-15برقم ايداع  21401تم التأشير فى تاريخ  2020-07-15بــ :
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 - 2624محمد احمد عيسى فراج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151105وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-15برقم ايداع  21401تم التأشير فى تاريخ  2020-07-15بــ :
 - 2625يوسف محمد يوسف احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  147805وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-02برقم ايداع  9965تم التأشير فى تاريخ  2020-07-19بــ :
 - 2626شيماء محمد جاد محمـد مدير المقيد برقم قيد  151264وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-19
برقم ايداع  21910تم التأشير فى تاريخ  2020-07-19بــ  :حق الداره والتوقيع  /يمثل المدير الشركة
في علقتها مع الغير ولها في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللسيدة  /شيماء محمد جاد محمد مدير الشركة
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 وإيداع وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق
القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها و لها
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم الحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك بأسم الشركة
ولصالحها ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكروكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها
 - 2627محمد منير محمد اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  151264وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-19
برقم ايداع  21910تم التأشير فى تاريخ  2020-07-19بــ  :استقاله السيد  /محمد منير محمد اسماعيل مدير
الشركه
 - 2628عبد الرحمن محمد بهاء حلمى عبد الرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  151361وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-21برقم ايداع  22167تم التأشير فى تاريخ  2020-07-21بــ :
 - 2629محمد يحيى محمد السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  151361وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-21برقم ايداع  22167تم التأشير فى تاريخ  2020-07-21بــ :
 - 2630احمد حسن احمد سعد مدير المقيد برقم قيد  151671وتم ايداعه بتاريخ  2020-07-29برقم
ايداع  23410تم التأشير فى تاريخ  2020-07-29بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده  -ثل
المديرون الشركة في علقتها مع الغير  ,ولكل من  :السيد الستاذ  /نصر الدين حسن أحمد حامد  -والسيد الستاذ
 /بدر الدين عثمان بابكر وداعة ( مجتمعان أو منفردان ) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة  .ولكل من  :السيد
( مجتمعان او
الستاذ  /نصر الدين حسن أحمد حامد  -والسيد الستاذ  /بدر الدين عثمان بابكر وداعة
منفردان ) الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الدارية والحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ,وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وإيداع والفراج عن رأس المال واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع أصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت  -وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  ,ولهما الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  ,ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل  ,ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات  ,ولهما الحق في توكيل او تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر  .ولكل من  :السيد  /بدر الدين عثمان بابكر وداعة  -والسيد  /أحمد حسن أحمد
سعد ( مجتمعان ) حق التوقيع على الشيكات البنكية وفتح وغلق الحسابات البنكية والقتراض والرهن  .وللسيد /
أحمد حسن أحمد سعد منفردا حق الشراف على الدارة المالية  .ولكل من  :السيد  /نصر الدين حسن أحمد
حامد  -والسيد  /بدر الدين عثمان بابكر وداعة  -والسيدة  /نيفين علي علي العبد ( مجتمعين أو منفردين ) حق
تعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم .
 - 2631نيفين على على العبد مدير المقيد برقم قيد  151671وتم ايداعه بتاريخ  2020-07-29برقم
ايداع  23410تم التأشير فى تاريخ  2020-07-29بــ :
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 - 2632بدر الدين عثمان بابكر وداعه مدير المقيد برقم قيد  151671وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-29برقم ايداع  23410تم التأشير فى تاريخ  2020-07-29بــ :
 - 2633نصر الدين حسن احمد حامد مدير المقيد برقم قيد  151671وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-29برقم ايداع  23410تم التأشير فى تاريخ  2020-07-29بــ :
 - 2634عمرو محمد السيد محمد مدير المقيد برقم قيد  152001وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-09
برقم ايداع  24439تم التأشير فى تاريخ  2020-08-09بــ :
 - 2635احمد عالى وفيق رضا عبد البارى رضا مدير المقيد برقم قيد  152001وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-09برقم ايداع  24439تم التأشير فى تاريخ  2020-08-09بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده
غير محددة
 - 2636ايمن فتحى السيد محمد مدير المقيد برقم قيد  152001وتم ايداعه بتاريخ  2020-08-09برقم
ايداع  24439تم التأشير فى تاريخ  2020-08-09بــ  :استقالة
 - 2637جورج مجدى جورج بولس مدير فرع المقيد برقم قيد  152328وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-16برقم ايداع  25784تم التأشير فى تاريخ  2020-08-16بــ :
 - 2638الفريد ريمون الفريد فوزى مدير المقيد برقم قيد  152328وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-16
برقم ايداع  25784تم التأشير فى تاريخ  2020-08-16بــ :
 - 2639مرفت مسعد ابراهيم عوض مدير المقيد برقم قيد  152328وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-16
برقم ايداع  25784تم التأشير فى تاريخ  2020-08-16بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة -
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم  -مجتمعين أو منفردين -في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة .
وللمديرين – مجتمعين او 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 وإيداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة
ولصالحها والفراج عن رأس المال وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت  ,وللسيد  /الفريد ريمون الفريد فوزي – منفردا – او بتوقيع مجتمعا  -مع
السيدة  /مرفت مسعد ابراهيم عوض او السيد  /جورج مجدي جورج بولس  -الحق في التوقيع على عقود البيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت – وللمديرين مجتمعين او منفردين
 الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحهاولهما 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.
 - 2640جورج مجدى جورج بولس مدير المقيد برقم قيد  152328وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-16
برقم ايداع  25784تم التأشير فى تاريخ  2020-08-16بــ :
 - 2641محمد عبد الحفيظ محمد شعيب مدير المقيد برقم قيد  152436وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-18برقم ايداع  26236تم التأشير فى تاريخ  2020-08-18بــ  :استقالة
 - 2642احمد اشرف احمد محمد محمد مدير المقيد برقم قيد  152436وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-18برقم ايداع  26236تم التأشير فى تاريخ  2020-08-18بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة
غير محددة
 - 2643طارق هاشم عبدالسلم محمد بدر مدير المقيد برقم قيد  152755وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-25برقم ايداع  27136تم التأشير فى تاريخ  2020-08-25بــ  :استقالة
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 - 2644محمد سامي محمد السيد وادي مدير المقيد برقم قيد  152755وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-25برقم ايداع  27136تم التأشير فى تاريخ  2020-08-25بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  -تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك ليصبح على النحو التالى  :يمثل المديران السيد /محمد
سامى محمد السيد وادى (مدير الشركة) والسيد /عبدالرحمن محمد حسين عبدالمجيد (مدير الشركة) الشركة فى
علقتها مع الغير ولهما مجتمعان أو منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وكذلك الحق فى التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات
والتوقيع على الشيكات ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر -
اما فيما يخص التحويلت واستصدار شهادات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية والتوقيع على عقود
القتراض والرهن والتوقيع على عقود بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولمصلحتها فيكون توقيعا منفردا للسيد /محمد سامى محمد السيد وادى (
مدير الشركة) وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 2645عبدالرحمن محمد حسين عبدالمجيد مدير المقيد برقم قيد  152755وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-25برقم ايداع  27136تم التأشير فى تاريخ  2020-08-25بــ :
 - 2719عماد عبد النبى شاهين يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138844وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-27برقم ايداع  35254تم التأشير فى تاريخ  2020-10-07بــ  :علي ان تكون صلحيات
الدارة والتوقيع كما هي بالسجل التجاري للسيد /عماد عبد النبى شاهين يوسف (رئيس مجلس ادارة) والسيد /رضا
امين بولس مينا (الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين
 - 2720يوسف اسامه احمد حمدى محمد
على يوسف مدير فرع المقيد برقم قيد  155404وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-13برقم ايداع
 36224تم التأشير فى تاريخ  2020-10-13بــ :
 - 2721مصطفى اسامه احمد حمدى محمد
على يوسف مدير فرع المقيد برقم قيد  155404وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-13برقم ايداع
 36224تم التأشير فى تاريخ  2020-10-13بــ :
 - 2722خالد مصطفي محمود الجندي مدير المقيد برقم قيد  137862وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-28برقم ايداع  31250تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ :
 - 2747كرم محمد عبدالرحمن شعلن مدير فرع المقيد برقم قيد  156615وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-04برقم ايداع  40461تم التأشير فى تاريخ  2020-11-04بــ :
 - 2646ابراهيم محمد احمد السيد العصر مدير المقيد برقم قيد  152836وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-26برقم ايداع  27546تم التأشير فى تاريخ  2020-08-26بــ  :يمثل المدير الشركه في في
علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  -وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن
أغراضها اما جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحلها
وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات
والعقارات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه
ولصالحلها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر
 - 2647رضا محمد حسن منصور مدير المقيد برقم قيد  152836وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-26
برقم ايداع  27546تم التأشير فى تاريخ  2020-08-26بــ  :استقالة
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 - 2648صلح محمد جمال الدين مصطفى محمد
شحاته مدير المقيد برقم قيد  152988وتم ايداعه بتاريخ  2020-08-30برقم ايداع  28129تم
التأشير فى تاريخ  2020-08-30بــ  :ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل المديران  -1حامد
محمد جمال الدين مصطفى محمد  -2 .صلح محمد جمال الدين الشركة فى علقاتها مع الغير و لهم مجتمعين او
منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة
او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعيةالعامة  .وللمديران الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع على الشيكات ـ و حق توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و
ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد
مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ .وللسيد  /حامد محمد جمال
الدين منفردا حق القتراض و الرهن و التوقيع على عقود البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و
كل ذلك باسم الشركة و لصالحها .
 - 2649وائل احمد مأمون سليمان مدير المقيد برقم قيد  152988وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-30
برقم ايداع  28129تم التأشير فى تاريخ  2020-08-30بــ  :استقالة
 - 2650حامد محمد جمال الدين مصطفى محمد مدير المقيد برقم قيد  152988وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-30برقم ايداع  28129تم التأشير فى تاريخ  2020-08-30بــ :
 - 2651أحمد محمد نبيل السيد عامر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2652يوسف محمد على محمد شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
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 - 2653مدحت على محمد على شلبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ  :يملك حق التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة 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.وللسيد /مدحت علي محمد علي شلبي رئيس مجلس الدارة والسيد/محمد علي محمد علي
شلبي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات
واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقودالقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهم ايضا حق كفالة الغير من جهات حكومية وغير
حكومية وهيئات وشركات وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات
والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة ولة الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولة حق التوكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ماذكر .ولرئيس مجلس الدارة الستاذ /مدحت علي محمد علي شلبي منفردا الحق في
اقرار الصلح والتنازل والتحكيم وقبول اليمين وتوجيها وردها والقرار بصحة التوقيع وصحة ونفاذ عقود البيع
امام القضاء والتوقيع علي العقود البتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري وترك الخصومة والتنازل عن الحكام
ورفع الحجز وترك التأمينات والدعاء بالتزوير ورد القاضي ومخاصمة ورد الخبير والعرض الفعلي وقبولة واي
تصرف اخر بموجب القانون وكل ذلك امام الشركة ولصالحها .الستاذ/علي محمد علي محمد شلبي عضو مجلس
إدارة لة حق التوقيع علي الشيكات والتوقيع علي عقود البيع الوحدات السكنية والتجارية والدارية والفندقية مجتمع
او منفرد مع الستاذ/مدحت علي محمد علي شلبي رئيس مجلس الدارة او الستاذ /محمد علي محمد علي شلبي
نائب رئيس مجلس الدارة التوقيع علي عقود المقاولين والموردين والستشاريين الخاصة بالشركة لكل من السادة
مدحت علي محمد علي شلبي رئيس مجلس الدارة ومحمد علي محمد علي شلبي نائب رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب وعلي محمد علي محمد شلبي عضو مجلس إدارة وأحمد محمد نبيل السيد عامر عضو مجلس
إدارة من ذوي الخبرة منفردين .وتبقي الصلحيات كما هي دون اي تعديل لكل من الستاذ/مدحت علي محمد علي
شلبي رئيس مجلس الدارة والستاذ/محمد علي محمد علي شلبي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب .
 - 2654سحر عبدالحميد محمد احمد قبيح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2655شهنده محمد شمس الدين المام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2656محمد على محمد على شلبى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 134733
وتم ايداعه بتاريخ  2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2657أحمد محمد نبيل السيد عامر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه
بتاريخ  2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2658على محمد على محمد شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2659مدحت على محمد على شلبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2660سحر عبدالحميد محمد احمد قبيح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2661شهنده محمد شمس الدين المام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2662محمد على محمد على شلبى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 134733
وتم ايداعه بتاريخ  2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
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 - 2663على محمد على محمد شلبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  134733وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-28برقم ايداع  19288تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2664ريهام عبد المنعم متولى ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153043وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-31برقم ايداع  28360تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2665محمود معوض محمود ابو عيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153043وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-31برقم ايداع  28360تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ :
 - 2666محمد محمود معوض محمود عيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 153043
وتم ايداعه بتاريخ  2020-08-31برقم ايداع  28360تم التأشير فى تاريخ  2020-08-31بــ  :يتولي
المهندس  /محمد محمود معوض محمود عيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام القضاء
ولدي الغيروله منفردا الحق في إدارة الشركة وتمثيلها والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية
والوزارات وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص والهيئة
العامة لستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الشهر العقاري
ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وهيئة التنمية الصناعية ومأمورياتها ولجان
الطعن الضريبي والغرف التجارية وغرف اتحاد الصناعات المصرية وإدارة العلمات التجارية ومصلحة الجمارك
والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وحق التوقيع عن
الشركة وجميع التعاملت البنكية واليداع والسحب من البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوي وفتح وغلق
الحسابات واصدار خطابات والتوقيع علي الشيكات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وفتح العتمادات المستندية وابرام وتوقيع وتنفيذ جميع العقود الصادرة وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها والقتراض من الغير والقرض والرهن والتصرف في الصول وبيع وشراء لصول وممتلكات
الشركة العقارية والراضي والسيارات والتوقيع علي عقود بيع وشراء الصول باسم الشركة ولمصلحتها وتسجيل
السماء والعلمات التجارية والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديلها أمام الشهر العقاري والتوقيع علي عقود
القرض والقتراض والرهن والستدانة باسم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل وعقود الرهن العقاري والتجاري وكذلك التوقيع علي كافة المستندات والشيكات الخاصة بالشركة
لدي البنوك والتوقيع علي عقود البيع والشراء باسم الشركة لكل ماهو ثابت ومنقول وله الحق في رهن أصول
الشركة وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد رواتبهم وتوكيل المحامين ولسيادته تفويض أو توكيل
الغير في بعض أو كل مما ذكر .
 - 2667عمر ثروت عمراحمد الحسنى مدير المقيد برقم قيد  153130وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-01برقم ايداع  28550تم التأشير فى تاريخ  2020-09-01بــ  :استقالة
 - 2668محمود حسن محمود عبد الحميد بلتاجى مدير المقيد برقم قيد  153130وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-01برقم ايداع  28550تم التأشير فى تاريخ  2020-09-01بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة
غير محددة
 - 2669فادى عماد شكرى شاكر مدير المقيد برقم قيد  189398وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-01
برقم ايداع  4006تم التأشير فى تاريخ  2020-09-01بــ  :استقالة
 - 2670صابر احمد منصور مدير المقيد برقم قيد  189398وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-01برقم
ايداع  4006تم التأشير فى تاريخ  2020-09-01بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة
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 - 2671خالد محمد عبدالمحسن شتا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  41957وتم ايداعه
بتاريخ  2009-10-29برقم ايداع  21940تم التأشير فى تاريخ  2020-09-02بــ  - :الموافقة بالجماع
على منح السيد  /خالد محمد عبد المحسن شتا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الصلحيات التية  -السيد /
خالد محمد عبد المحسن شتا  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  -يملك حق التوقيع على معاملت الشركة
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى
ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  .السيد /
خالد محمد عبد المحسن شتا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الموافقة على توقيع السيد  /رئيس مجلس
الدرة والعضو المنتدب فى التوقيع مجتمعا مع اى من السادة  :الستاذ  /ناجى محمد مختار والستاذ  /هشام محمد
عبد المنعم للسيد  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى التوقيع على كافة المعاملت البنكية والتوقيع
على عقود الرهن والقروض بكافة انواعها والقرض العقارى ورهن المحل التجارى والرهن الحيازى وان يكون له
حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر  .التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القتراض والحصول على
التسهيلت الئتمانية والتوقيع على مستندات الحصول على التسهيلت الئتمانية والقتراض وعقود الوكالة بكافة
انواعها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التوقيع على كفالة الغير وعقود كفالة الدين للغير  .للسيد /
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى التوقيع منفردا وتمثيل الشركة امام القضاء  ,التوقيع امام كافة
الجهات والشهر العقارى وبورصة الوراق المالية  .التوقيع على كافة العقود وكافة العقود والتعاقدات الخاصة
بالشركة وعقود المعاوضة ,و بيع وشراء العقارات وايضا التوكيلت و التوكيل بالبيع وله حق تفويض الغير فى
كل اوبعض ماذكر  .تفويض السيد  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى التوقيع على عقد القتراض
ومستندات التمويل وعقود القتراض وملحقاته والرهن من البنك الهلى المصرى  .منح السيد  /رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع على عقود الشراء والبيع البتدائية والتهائية لصالح النفس او الغير وقبض
الثمن والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذا توكيل النفس اوالبنوك او
البنك الهلى المصرى او الغير فى كل او بعض ماذكر وذلك وفق الشروط والضمانات الخاصة بزيادة التمويل
المقدم من البنك الهلى المصرى لستكمال تمويل مشروع الشركة – اشجار سيتى بمدينة السادس من اكتوبر
للسيد  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا كل السلطة المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة العمال
اللزمة لتحقيق غرضها من اعتماد التعاقدات والرتباطات بالشراء المحلى والستيراد والبيع فيما عدا ما استثناه
القانون ونظام الشركة من اعمال وتصرفات تدخل فى اختصاص الجمعية العامة وله حق التوقيع على كافة
المعاملت البنكية وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر .
 - 2672الفريد ريمون الفريد فوزى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153257وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  28947تم التأشير فى تاريخ  2020-09-03بــ  :ممثل عن شركة سيزر
للستيراد والتصدير (ش.م.م
 - 2673احمد حمدي محمد علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153257وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  28947تم التأشير فى تاريخ  2020-09-03بــ  :ممثل عن جمعية امان التعاونية
الستهلكية
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 - 2674اشرف سيد محمد محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153257وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  28947تم التأشير فى تاريخ  2020-09-03بــ  :ممثل عن جمعية امان التعاونية
الستهلكية  -الموافقة على تحديد سلطات وصلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتالي  -:يمثل الشركة أمام القضاء
رئيس مجلس الدارة وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين الحاسمة في الدعاوي
القضائية المقامة من أو ضد الشركة وتوكيل السادة المحامين في الدعاوي القضائية المقامة من أو ضد الشركة أمام
كافة المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة ومراكز وجهات
التحكيم المحلية والدولية  -.لرئيس مجلس الدارة السيد  /أشرف سيد محمد محمود وعضو مجلس الدارة السيد /
الفريد ريمون الفريد فوزي  -مجتمعين او منفردين  -حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين
أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أومجتمعين - .لرئيس مجلس الدارة السيد
 /أشرف سيد محمد محمود وعضو مجلس الدارة السيد  /الفريد ريمون الفريد فوزي  -مجتمعين او منفردين -
الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم
والتعامل مع إدارة التراخيص بكافة وحدات المرور وكذلك والتعامل مع شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد
المركزى وشركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والتوقيع علي عقود إيداع الوراق المالية
ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق  -لرئيس مجلس الدارة السيد  /أشرف سيد محمد
محمود وعضو مجلس الدارة السيد  /الفريد ريمون الفريد فوزي  -مجتمعين  -حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح العتمادات المستندية لدي البنوك
والمؤسسات المالية والفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول الوراق المالية أمام شركات تداول الوراق
المالية وبورصة الوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع وشراء السيارات والتوقيع علي عقود بيعها أمام
الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  - .لرئيس مجلس الدارة السيد  /أشرف
سيد محمد محمود وعضو مجلس الدارة السيد  /الفريد ريمون الفريد فوزي  -مجتمعين  -بعد موافقة الجمعية
العامة للشركة حق تأسيس الشركات والتصرف فيها بالبيع والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول
علي التسهيلت الئتمانية من البنوك وتجديدها والتوقيع علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي
عقود الوكالة الخاصة بالبنوك وحق القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن
لصول الشركة الثابتة والمنقولة والتأجير التمويلي سواء للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا
الشأن أمام البنوك والمؤسسات المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبيع وشراء السهم والتوقيع علي أوامر
البيع والشراء وقبض أو دفع الثمن وإعطاء المخالصات كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير
في كل أو بعض ماذكر .
 - 2675محمود محمد كمال الدين حافظ محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  153329وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  29232تم التأشير فى تاريخ  2020-09-03بــ :
 - 2676عماد الدين عادل نظمى احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  153329وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  29232تم التأشير فى تاريخ  2020-09-03بــ :
 - 2677خالد وحيد احمد محمود محرم مدير فرع المقيد برقم قيد  153329وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  29232تم التأشير فى تاريخ  2020-09-03بــ :
 - 2678محمد صبحى منصور عبدالجليل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  153402وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-07برقم ايداع  29798تم التأشير فى تاريخ  2020-09-07بــ :
 - 2679محمد عبد الحميد مصطفي علي جنينه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153402وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-07برقم ايداع  29798تم التأشير فى تاريخ  2020-09-07بــ :
 - 2680عمرو محمد عبد الحميد جنينه نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 153402
وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-07برقم ايداع  29798تم التأشير فى تاريخ  2020-09-07بــ :
 - 2681عمرو حامد محمد حامد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  153402وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-07برقم ايداع  29798تم التأشير فى تاريخ  2020-09-07بــ  :خروج للستقالة
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 - 2682احمد محمد عبدالحميد جنينه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  153402وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-07برقم ايداع  29798تم التأشير فى تاريخ  2020-09-07بــ  :تحديد
صلحيات مجلس الدارة كالتي  -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  .وللسيد ( احمد محمد عبد الحميد جنينه ) حق
الصلح والقرار والبراء والنكار والطعن بالتزوير في القضايا التى ترفع من أو على الشركة وله حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .ولكل من السادة ( احمد محمد عبد الحميد جنينه  ,عمرو محمد عبد الحميد
جنينه  ,محمد عبد الحميد مصطفى على جنينه ) مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق تأسيس الشركات والحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها
ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .وللسيد /
محمد صبحى منصور عبد الجليل  ,حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم مع تحمل كافة المسئولية المدنية
والجنائية لكافة العمال والمشروعات المسندة للشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض
ما ذكر
 - 2683محمد عزت عبد المجيد حجازي مدير فرع المقيد برقم قيد  153510وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-07برقم ايداع  29510تم التأشير فى تاريخ  2020-09-07بــ :
 - 2684احمد ناصر السويدان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29137وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-12برقم ايداع  1861تم التأشير فى تاريخ  2020-09-08بــ  :تمت الموافقة من السادة الحضور
بالجماع علي اضافة بعض الصلحيات للسيد رئيس مجلس الدارة وذلك علي النحو التالي فتح العتمادات
المستندية وخطابات الضمان لعطاء التسهيلت الئتمانية لفتح العتماد كما يسهل حق القتراض في حالة رغبة
الشركة وتسهيل السحب علي المكشوف في ربط وديعة يتم اعطاء تسهيل  %90من ضمان الوديعة وذلك مع ابقاء
الصلحيات السابقة كما هي.
 - 2685صقر بن احمد بن ناصر السويدان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  29137وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-12برقم ايداع  1861تم التأشير فى تاريخ  2020-09-08بــ :
 - 2686عمرو راغب عبدالرحيم محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  153555وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-09برقم ايداع  30100تم التأشير فى تاريخ  2020-09-09بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه أمام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين  -السيد  /عمرو أحمد البدرى عبدالمجيد والسيد  /عمرو
راغب عبدالرحيم محمد ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما الحق فى التوقيع
على عقود الشراء والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض بعضهم البعض أو الغير فى كل أو بعض
ما ذكر.
 - 2687احمد خالد سيد عبد ربه محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  153555وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-09برقم ايداع  30100تم التأشير فى تاريخ  2020-09-09بــ  :خروج
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 - 2688عمر حسن محمد دره رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  20860وتم ايداعه
بتاريخ  2006-10-17برقم ايداع  16068تم التأشير فى تاريخ  2020-09-10بــ :
 - 2689على عبد الرحيم اسماعيل شلبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153844وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-14برقم ايداع  30957تم التأشير فى تاريخ  2020-09-14بــ  :وللسيد /علي عبد الرحيم
اسماعيل شلبي رئيس مجلس الدارة والسيد  /عمر ابراهيم محمد سودان نائب رئيس مجلس الدارة والسيدة /
لجين تامر ابراهيم احمد ابراهيم عضو مجلس الدارة منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و
دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم الحق في ابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في
كل او بعض ما ذكر .ولهم مجتمعين او منفريدين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها مع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن راس المال
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  .ولهم مجتمعين الحق في
التوقيع علي عقود الرهن والقتراض وحق التوقيع علي عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في
كل او بعض ما ذكر
 - 2690محمد نصر عيد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  153877وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-14
برقم ايداع  31109تم التأشير فى تاريخ  2020-09-14بــ :
 - 2691رضوي عبد الستار احمد مرسي مدير فرع المقيد برقم قيد  153877وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-14برقم ايداع  31109تم التأشير فى تاريخ  2020-09-14بــ :
 - 2692محمد السيد محمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153916وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-15برقم ايداع  31226تم التأشير فى تاريخ  2020-09-15بــ  :استقالة
 - 2693ماجد محمد على موسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153916وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-15برقم ايداع  31226تم التأشير فى تاريخ  2020-09-15بــ  :تفويض كل من السيد  /ماجد
محمد على موسى رئيس مجلس الدارة والسيدة  /بسمة حماد محمد محمد البسيوني نائب رئيس مجلس الدارة
مجتمعين أو منفردين في التوقيع على معاملت الشركة وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم
الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتاسيس الشركات
وتعديلها والندماج والمشاركة باسم الشركة وكذلك حق توكيل و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 2694حسام محمود ابراهيم جاد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  153916وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-15برقم ايداع  31226تم التأشير فى تاريخ  2020-09-15بــ :
 - 2695بسمة حماد محمد محمد البسيوني نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  153916وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-15برقم ايداع  31226تم التأشير فى تاريخ  2020-09-15بــ :
 - 2696احمد محمد نصير محمود مدير المقيد برقم قيد  154193وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-21
برقم ايداع  32193تم التأشير فى تاريخ  2020-09-21بــ :
 - 2697عمر صالح فهمى احمد مدير المقيد برقم قيد  154193وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-21
برقم ايداع  32193تم التأشير فى تاريخ  2020-09-21بــ :
 - 2698عمرو محمد عبد الوكيل زغلول مدير المقيد برقم قيد  154193وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-21برقم ايداع  32193تم التأشير فى تاريخ  2020-09-21بــ  :استقالة
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 - 2699لؤى حسان محيش النجار مدير المقيد برقم قيد  154193وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  32193تم التأشير فى تاريخ  2020-09-21بــ :
 - 2700على محمد عبد الوكيل زغلول مدير المقيد برقم قيد  154193وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-21برقم ايداع  32193تم التأشير فى تاريخ  2020-09-21بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة
 - 2701عمر محمد عبد الوكيل زغلول مدير فرع المقيد برقم قيد  154193وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-21برقم ايداع  32193تم التأشير فى تاريخ  2020-09-21بــ :
 - 2702احمد السيد الغندور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  177939وتم ايداعه بتاريخ
 1976-07-31برقم ايداع  7269تم التأشير فى تاريخ  2020-09-21بــ  :تحديد صلحيات التعامل على
حسابات الشركة المدينة والدائنة لدى بنوك التعامل لتكون على النحو التالى :توقيعات فئة (أ) :الستاذ /ماهر
لبيب أبو ستيت – نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  .الستاذ /هشام كمال الدين عبد العزيز – رئيس
العمليات التنفيذية  .الستاذ /محمد فرغلى معبد – مدير عام الشئون العقارية توقيعات فئة (ب) :الستاذ /مينا
مجدى ملك – مساعد مدير عام إدارة العمليات  .الستاذ /بدر محمد عبد العزيز – مدير أول الدارة المالية .
.1لتعامل على الحسابات المدينة والدائنة بكافة الصور مع جميع بنوك التعامل دون حد أقصى لقيمة التعامل
بتوقيعين مجتمعين فئة (أ).2 .التعامل على الحسابات المدينة والدائنة بكافة الصور مع جميع بنوك التعامل بحد
أقصى (عشرون مليون جنيه مصرى) بتوقيعين مجتمعين توقيع فئة (أ) مع توقيع فئة (ب).3 .التعامل على
الحسابات المدينة والدائنة بكافة الصور مع جميع بنوك التعامل بحد أقصى (خمسمائة ألف جنيه مصرى) بتوقيعين
مجتمعين فئة (ب).
 - 2703فاديم كيتشايكن  VADIM KICHAYKINمدير المقيد برقم قيد  154518وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-27برقم ايداع  33360تم التأشير فى تاريخ  2020-09-27بــ :
 - 2704مريم محمد صبرى السيد يوسف مدير المقيد برقم قيد  154518وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-27برقم ايداع  33360تم التأشير فى تاريخ  2020-09-27بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة.
 - 2705مروان مدحت عبد الرزاق الحمورى مدير و شريك المقيد برقم قيد  64763وتم ايداعه بتاريخ
 2013-03-12برقم ايداع  5468تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم السيد الدكتور /إسلم نزيه محمد علي والسيد المهندس/
مروان مدحت عبد الرزاق الحموري ولهما منفردين حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق مجتمعين او
منفردين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم فيما عدا تفويض او توكيل الغير
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 وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق
الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها
وكذلك في التوقيع على عقود الشراء ولهما الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع عن الشركة اما التوقيع علي
عقود القتراض وكفاله الغير باسم الشركة وكذا حق الرهن بكافه انواعه لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت
ومنقول وذلك للنفس او الغير باسم ولصالح الشركة والتوقيع امام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة
بذلك يكون لهما مجتمعين وكذلك توكيل او تفويض الغير في هذا الشان يكون لهما مجتمعان ايضا اما في الدارة
العامة للشركة فيلزم توقيعهما مجتمعان اما سيارات الشركة فيجوز لي من الطرفين البيع والشراء منفردا باسم
الشركة ولصالحها ولهما الحق مجتمعان او منفردان في توكيل او تفويض الغير في شان بيع وشراء وترخيص
سيارات الشركة ولهما حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ماذكر فيما عدا الشركاء الموصيين في حالة
دخولهم الشركة مع الوضع في العتبار ماسبق ذكره
 - 2706هبه محمد بشير الشرفاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127496وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-13برقم ايداع  48295تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ :
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 - 2707مهند محمد بشير الشرفاوي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127496وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-13برقم ايداع  48295تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ  :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 وأعضاء مجلس الدارة (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 وأعضاء مجلس الدارة (منفردين او مجتمعين) حق التوقيع على
عقود الشراء للموال المنقولة وغير المنقولة باسم الشركة ولصالحها  .ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات  ,ولهم الحق في توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض صلحياتهم ,وكذلك الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم
أيضا حق التوقيع عن الشركة  .وللسيد رئيس مجلس الدارة وأعضاء 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.
 - 2708محمد بشير عبدا الشرفاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127496وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-13برقم ايداع  48295تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ  :استقالة
 - 2709ندى محمد بشير الشرفاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127496وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-13برقم ايداع  48295تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ :
 - 2710محمد جمال محمود داود احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  154572وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-28برقم ايداع  33488تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ :
 - 2711حامد محمد عبد الرحمن محمد عبد البر مدير المقيد برقم قيد  79893وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-02برقم ايداع  2793تم التأشير فى تاريخ  2020-10-05بــ :
 - 2712حسن سامي حسن القشاوى مدير المقيد برقم قيد  79893وتم ايداعه بتاريخ 2015-02-02
برقم ايداع  2793تم التأشير فى تاريخ  2020-10-05بــ  :استقالة
 - 2713جهاد زكى عبد الفتاح عبد البار مدير المقيد برقم قيد  79893وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-02برقم ايداع  2793تم التأشير فى تاريخ  2020-10-05بــ  :وتباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محدودة
 - 2714سيد طلعت مختار ابراهيم الجندي مدير المقيد برقم قيد  155073وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-06برقم ايداع  35173تم التأشير فى تاريخ  2020-10-06بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محدده
 - 2715عبدالرحمن احمد ابراهيم الحفناوى مدير المقيد برقم قيد  155073وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-06برقم ايداع  35173تم التأشير فى تاريخ  2020-10-06بــ  :استقاله
 - 2716هبه طارق عبد العظيم محمد مدير المقيد برقم قيد  155073وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-06برقم ايداع  35173تم التأشير فى تاريخ  2020-10-06بــ  :استقاله
 - 2717محمد عيد رزق محمد العباسى مدير المقيد برقم قيد  155073وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-06برقم ايداع  35173تم التأشير فى تاريخ  2020-10-06بــ :
 - 2718نجيب انسى نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138844وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-27برقم ايداع  35254تم التأشير فى تاريخ  2020-10-07بــ  :استقاله
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 - 2723على محمد فهمى عبدالغنى حسن مدير المقيد برقم قيد  137862وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-28برقم ايداع  31250تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة -يمثل المديرون الشركة السيد  /خالد مصطفى محمود الجندى – الصفة :مدير السيد  /على
محمد فهمى عبدالغنى حسن – الصفة :مدير السيد  /محمد خيري جمعة عبداللطيف – الصفة  :مدير فى علقتها
مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا أحتفظ
به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون مجتمعين او منفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 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 العقاريه والراضي والسيارات
والمنقول وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولهم حق توكيل أو نفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 2724محمد خيري جمعة عبد اللطيف مدير المقيد برقم قيد  137862وتم ايداعه بتاريخ
 2019-07-28برقم ايداع  31250تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ :
 - 2725محمد اشرف حسنى موسى مدير المقيد برقم قيد  155588وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-15
برقم ايداع  36900تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ  :استقالة
 - 2726محمد مصلح مصلح عبد الفتاح مدير المقيد برقم قيد  155588وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-15برقم ايداع  36900تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة
 - 2727اكرام محمد الليثى محمد الليثى مدير المقيد برقم قيد  155588وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-15برقم ايداع  36900تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ :
 - 2728احمد مصلح مصلح عبدالفتاح مدير المقيد برقم قيد  155588وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-15برقم ايداع  36900تم التأشير فى تاريخ  2020-10-15بــ  :استقالة
 - 2729حاتم محمد ابو العل محمد مدير المقيد برقم قيد  155914وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-21
برقم ايداع  37981تم التأشير فى تاريخ  2020-10-21بــ :
 - 2730تيمور غالب محمود عبد الباقى ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  155914وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-21برقم ايداع  37981تم التأشير فى تاريخ  2020-10-21بــ - :ويباشرالمديران وظائفهم لمدة
غير محددة -يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديران مجتمعين أو منفردين الحق فى 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 والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن
اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة 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 او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر.
وللمديران مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
والعقارات.
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 - 2731حسام عفيفى عبد المعطى بركات رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 156010
وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-22برقم ايداع  38322تم التأشير فى تاريخ  2020-10-22بــ  :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الداره ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن
منفردين او مجتمعين  .وللسيد رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب واعضاء مجلس الدراه مجتمعين اومنفردين
الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 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 الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع
علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه
وابرام كافه العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم الحق فى توكيل
او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 2732احمد انور احمد ابــو زيد مدير المقيد برقم قيد  156024وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-25
برقم ايداع  38472تم التأشير فى تاريخ  2020-10-25بــ :
 - 2733كريم محمود احمد صابر مدير المقيد برقم قيد  156024وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-25
برقم ايداع  38472تم التأشير فى تاريخ  2020-10-25بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفرداين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللسيد  /محمد جمال الدين على أحمد مجتمعا مع السيد  /أحمد أنور أحمد أبوزيد أو مع السيد  /كريم محمود
أحمد صابر الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح
حسابات وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وإستصدار
شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها
وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع واتلرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى
والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك
بإسم 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 ولهم حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 2734محمد جمال الدين على احمد مدير المقيد برقم قيد  156024وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-25برقم ايداع  38472تم التأشير فى تاريخ  2020-10-25بــ :
 - 2735احمد عبدالوهاب احمد القرشى
عمر مدير المقيد برقم قيد  156024وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-25برقم ايداع  38472تم التأشير
فى تاريخ  2020-10-25بــ  :استقالة
 - 2736عمرو يوسف مصطفى حشيش مدير المقيد برقم قيد  156024وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-25برقم ايداع  38472تم التأشير فى تاريخ  2020-10-25بــ  :استقالة
 - 2737اميرة محمود محمد فرج شريك متضامن المقيد برقم قيد  156040وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-25برقم ايداع  38488تم التأشير فى تاريخ  2020-10-25بــ  :تجديد مدة السادة  /رئيس
واعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة
 - 2738زكريا يحيى طربوش مدير فرع المقيد برقم قيد  156125وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-26
برقم ايداع  38695تم التأشير فى تاريخ  2020-10-26بــ :
 - 2739محمد محمود عيد اسماعيل مفوض المقيد برقم قيد  156230وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-27برقم ايداع  39204تم التأشير فى تاريخ  2020-10-27بــ  :تفويض السيد /محمد محمود
عيد اسماعيل في التوقيع نيابه عن الشركه امام جميع البنوك و في السحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات مع
بقاء التفويضات السابقه دون تغيير
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وتم ايداعه بتاريخ
بــ :
وتم ايداعه بتاريخ
بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم

 - 2740احمد حنفى محمد محمد خضر مدير المقيد برقم قيد 156239
 2020-10-28برقم ايداع  39239تم التأشير فى تاريخ 2020-10-28
 - 2741احمد فكرى حمودة عبدالحميد مدير المقيد برقم قيد 156239
 2020-10-28برقم ايداع  39239تم التأشير فى تاريخ 2020-10-28
لمدة غير محددة.
 - 2742محمد ابو زيد عباس احمد مدير المقيد برقم قيد  156239وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-28
برقم ايداع  39239تم التأشير فى تاريخ  2020-10-28بــ  :استقالة
 - 2743وليد فاروق محمد امين محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  156389وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-01برقم ايداع  39713تم التأشير فى تاريخ  2020-11-01بــ :
 - 2744احمد رمضان بخيت مدني مدير المقيد برقم قيد  146564وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-06
برقم ايداع  5854تم التأشير فى تاريخ  2020-11-02بــ  :مسئول للمقر الرئيسى
 - 2745نور الدين جمعه محمد محمود مدير المقيد برقم قيد  156548وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-03برقم ايداع  40271تم التأشير فى تاريخ  2020-11-03بــ  :يمثل المدير الشركه في
علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن
راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركه
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها وفسخها وتعديلها والتخارج
منها وله حق البيع للنفس وللغير والتنازل والرهن سواء لراضي او عقارات او سيارات وكل ذلك بأسم الشركة
ولمصلحتها ومن ضمن اغراضها وله حق الصلح والتنازل و القرار والنكار والبراء والتخالص في القضايا التي
بأسم الشركة وله حق في التعامل مع المرور في التجديد والترخيص واستلم اللوحات والرخص والتصاريح
وشهادات البيانات وله حق التقديم علي استمارات  1,2,6,7والتوقيع عليها امام التأمينات الجتماعيه وله حق
التوقيع امام ادارة العلمات التجارية و تسجيل العلمات التجاريه فيما يخص تسجيل واشهار وتجديد العلمة
التجارية بأسم الشركةوله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  -وكذلك منح وتفويض الستاذة /
سحر عادل عبدا (من غير المديرين) والستاذ /سيد جمعه محمد محمود (من غير المديرين) (شريك) (مجتمعين
او منفرديين) في التوقيع علي الشيكات الخاصة بالشركة والتعامل مع البنوك في السحب واليداع والطلع علي
كشوف الحسابات والقروض الخاصة بالشركة والقتراض بأسم الشركه
 - 2746محمد كرم محمد عبد الرحمن شعلن مدير فرع المقيد برقم قيد  156615وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-04برقم ايداع  40461تم التأشير فى تاريخ  2020-11-04بــ :
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 - 2748ياسر حسين الصويرى مدير المقيد برقم قيد  156618وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-04برقم
ايداع  40464تم التأشير فى تاريخ  2020-11-04بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  -يمثل المدير
الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير السيد  /ياسر حسين الصويرى
منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى
التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس
الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 2749صبرين بنت زهير شريف مدير المقيد برقم قيد  156618وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-04
برقم ايداع  40464تم التأشير فى تاريخ  2020-11-04بــ  :استقاله
 - 2750امجد فؤاد احمد محمود مدير المقيد برقم قيد  156618وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-04
برقم ايداع  40464تم التأشير فى تاريخ  2020-11-04بــ  :استقاله
 - 2751مازن وفاء محمد فهمى الفرشوطى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 151529
وتم ايداعه بتاريخ  2020-07-26برقم ايداع  22892تم التأشير فى تاريخ  2020-11-05بــ  :ممثل
لشركة اى اس ايه جى للستشارات الفنية والتجارية  ISEGش.ذ.م.م  -بدل من الدكتور /مهيب مجاهد محمود
احمد حجازي  -مع منح السيد /مازن محمد وفاء محمد فهمي الفرشوطى (رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب)
كافة الصلحيات الممنوحة لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السابق والواردة في السجل التجاري للشركة
والبقاء عليها دون أي تعديل.
 - 2752عبد الحكيم محمود محمد على عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  151529وتم ايداعه
بتاريخ  2020-07-26برقم ايداع  22892تم التأشير فى تاريخ  2020-11-05بــ  :ممثل لوزارة
الزراعة  -بدل من السيد /احمد عبد الكريم بديع إبراهيم.
 - 2753ابتسام محمد حسنين جاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  156721وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-08برقم ايداع  40781تم التأشير فى تاريخ  2020-11-08بــ :
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 - 2754نبيهه محمد عاشور حسنين
جاد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  156721وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-08
برقم ايداع  40781تم التأشير فى تاريخ  2020-11-08بــ  - :تمثل الشركة المهندسه  /نبيهه محمد عاشور
حسنين جاد رئيس مجلس الدارة والعضو االمنتدب :أمام القضاء والجهات الحكومية تمثل الشركة المهندسه /
نبيهه محمد عاشور حسنين جاد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب و السيد  /نائب رئيس مجلس الدارة السيد/
محمد هانئ محمد العزازى ( مجتمعين أو منفردين) :امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف ايداع وفتح وغلق الحسابات
والتوقيع على الشيكاتواستصدار خطابات وشهادات الضمان وطلب فتح العتمادات المستندية وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع الهيئة العامة للتأمينات والتوقيع على جميع
المستندات والوراق اللزمة لذلك وله إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل وحق التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات و تمثيل الشركة امام الشهر العقاري وفى
التوقيع على العقود وفى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على جميع عقود
اليجار ,والتوقيع على عقود العمل للموظفين والتوقيع على استمارات دخول وخروج العمال وتوكيل الغيرو توكيل
المحامين في بعض أو كل ما ذكر وكل ما يتعلق من أمور في إدارة الشركة.اما بخصوص السحب من البنوك يلزم
توقيع رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد  /نائب رئيس مجلس الدارة ( مجتمعين) أما التوقيع على
عقود البيع لصول الشركة والعقارات والمنقولت والتسهيلت الئتمانية والقتراض والرهن من البنوك يلزم
موافقة مجلس إدارة الشركة .
 - 2755سامح محمد رياض سعد المراكبي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  156721وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-08برقم ايداع  40781تم التأشير فى تاريخ  2020-11-08بــ  :استقالة
 - 2756ايمن محمد رياض سعد المراكبى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  156721وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-08برقم ايداع  40781تم التأشير فى تاريخ  2020-11-08بــ  :استقالة
 - 2757محمد هانىء محمد العزازي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  156721وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-08برقم ايداع  40781تم التأشير فى تاريخ  2020-11-08بــ :
 - 2758خروج شريك موصي مذكور بالعقد شريك المقيد برقم قيد  156825وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-09برقم ايداع  41138تم التأشير فى تاريخ  2020-11-09بــ :
 - 2759احمد ربيع عبد الفتاح الشنراوي شريك متضامن المقيد برقم قيد  156825وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-09برقم ايداع  41138تم التأشير فى تاريخ  2020-11-09بــ  :تعديل بند الدارة و التوقيع
ليصبح  :يكون حق الدارة والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد /محمد ربيع عبدالفتاح
الشنراوى والسيد/احمد ربيع عبدالفتاح الشنراوى (مجتمعين او منفردين) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع التوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات ضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بالشركة بالنفذ او بالجل
ولهما حق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين  -وتعيين السيد  /محمد ربيع عبد
الفتاح الشنراوي المدير المسئول من الناحية الفنية والسياحية
 - 2760محمد ربيع عبد الفتاح الشنراوى مدير المقيد برقم قيد  156825وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-09برقم ايداع  41138تم التأشير فى تاريخ  2020-11-09بــ  :مسئول من الناحية الفنية
والسياحية  .بدل من  /طارق عبدالجابر حماد
 - 2761احمد عاطف عرفه احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  157084وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43102تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
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 - 2762كريم صبرى عبد العاطى السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2763محمد علء الدين عباس عبد الحفيظ مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2764مصطفى محمود عبد المنعم كامل لطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2765ايهاب محمد عبد العزيز حسنين مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2766عبد ا محمد محمد عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2767مؤمن رمضان عطيه احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2768مصطفي أحمد رأفت مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-23
برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2769مينا قدرى شكرى فهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-23
برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2770محمود صالح احمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  157106وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-23برقم ايداع  43237تم التأشير فى تاريخ  2020-11-23بــ :
 - 2771احمد رجب بدوي عبده مدير فرع المقيد برقم قيد  145346وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-15
برقم ايداع  1973تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ :
 - 2772خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157264وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-25برقم ايداع  43731تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ :
 - 2773منه ا محمد احمد فتحي رجب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157264وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-25برقم ايداع  43731تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ :
 - 2774احمد محمد فتحى رجب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157264وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-25برقم ايداع  43731تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ  :تحديد حق الدارة والتوقيع عن
الشركة يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء  -يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة
مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين وللسيد  /أحمد
محمد فتحى رجب  -رئيس مجلس الدارة والسيد  /خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت  -عضو مجلس الدارة
مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئه القوميه للتصالت السلكيه واللسلكيه ومكاتب العمل
ونقل التليفونات او تحويلها والتعاقد عليها ومكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها
ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك ومكاتب خبراء وزارة
العدل والتصديق والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة عقود تأسيس الشركات والتخارج منها وفسخها وتعديلها
بكافة انواعها والتعديلت اللزمة وعلى جميع المستندات وإجراءات التأسيس والفسخ والتصفية والتعديل وكذلك
أمام مصلحه الشركات والشهر العقارى واثبات التاريخ على المحررات لدى الشهر العقارى والسجل التجارى
والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية والمعاشات والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات وتسجيل العلمات التجارية وجميع الوزارات والمصالح والنقابات وكذلك لهم الحق فى التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات و الفراج عن رأس المال
المودع بالبنك واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السهم و السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 2775وجيه فرج على عبد الباقى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  157344وتم
ايداعه بتاريخ  2020-11-25برقم ايداع  43975تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ  :اعادة تشكيل
مجلس الدارة و تحديد اختصاصاته على أن يسند الى السيد  /وجيه فرج على عبد الباقي القيام بأعمال ومهام
العضو المنتدب الى جانب رئاسته لمجلس إدارة الشركة ويحدد له مرتب نظير قيامه بأعمال العضو المنتدب
ويفوض مجلس إدارة الشركة في تحديد هذا المبلغ  -السيد  /وجيه فرج علي عبد الباقي – رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب 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 و ان
يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .وقد وافق الجميع الترخيص لرئيس مجلس الدارة و
نائب رئيس مجلس الدارة منفردين او مجمعين 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 و كذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات
و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها ولهما
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض و دفع المبالغ و
توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و لرئيس
مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين حق التوقيع علي عقود شراء الراضي و العقارات و
السيارات و كذلك عقود القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكتها العقارية و الراضي و السيارات
باسم الشركة ولصالحها و يمثل رئيس مجلس الدارة منفردا الشركة امام القضاء و له حق رفع التصالح و التنازل
في كافة القضايا المرفوعة من الشركة او المقامة عليها وله حق توكيل من يشاء في كل او جزء من هذا الشأن بعد
العرض علي الجمعية العمومية و موافقتها علي ذلك .
 - 2776عليوة حسن عبد الرحيم عبد الغفار نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157344وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-25برقم ايداع  43975تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ :
 - 2777ابراهيم فتحي محمد يوسف عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  157344وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-25برقم ايداع  43975تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ :
 - 2778عصام عبد الرحمن محمد مصطفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157344وتم ايداعه
بتاريخ  2020-11-25برقم ايداع  43975تم التأشير فى تاريخ  2020-11-25بــ :
 - 2779عبد الرحمن محمد محمود خليفه مدير المقيد برقم قيد  157422وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  44258تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :تعيين  -يباشر المديرون
وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد
أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته
التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف والتوقيع على الشيكات و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق
التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ماذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
 - 2780عبدالرحمن عبدا محمد الشيبانى مدير المقيد برقم قيد  157422وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-26برقم ايداع  44258تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ  :استقالة
 - 2781احمد محمد محمود خليفه مدير المقيد برقم قيد  157422وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-26
برقم ايداع  44258تم التأشير فى تاريخ  2020-11-26بــ :
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 - 2782وائل اديب لبس حنا مدير فرع المقيد برقم قيد  157531وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  44531تم التأشير فى تاريخ  2020-11-29بــ :
 - 2783احمد رزق سيد حسين السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  157606وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-30برقم ايداع  44729تم التأشير فى تاريخ  2020-11-30بــ :
 - 2784عبدالرزاق شويحنه  ABDULRAZAK CHWIHNAعضو منتدب المقيد برقم قيد 157756
وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-01برقم ايداع  45061تم التأشير فى تاريخ  2020-12-01بــ :
 - 2785عرفه محمد حسين سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157756وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-01برقم ايداع  45061تم التأشير فى تاريخ  2020-12-01بــ :
 - 2786محمود محمد حسين سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157756وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-01برقم ايداع  45061تم التأشير فى تاريخ  2020-12-01بــ :
 - 2787احمد محمد حسين سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  157756وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-01برقم ايداع  45061تم التأشير فى تاريخ  2020-12-01بــ :
 - 2788عمر رضا شويحنه  OMAR RADA CHOUIHNAنائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب
المقيد برقم قيد  157756وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-01برقم ايداع  45061تم التأشير فى تاريخ
 2020-12-01بــ :
 - 2789عبدا شويحنه  ABDULLAH CHOUIHNAرئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 157756وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-01برقم ايداع  45061تم التأشير فى تاريخ  2020-12-01بــ
 :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات
من مجلس الدارة  ,وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و أن يخولهم ايضا حق التوقيع
عن الشركة منفردين أو مجتمعين  -وللسيد  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وللسيد /نائب رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب وللسيد  /العضو المنتدب وللسادة اعضاء مجلس الدارة منفردين اومجتمعين الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على
الشيكات فى حدود خمسون الف جنية مصرى والتوقيع على عقود الشراء للراضى والسيارات باسم الشركة و
لصالحها وفتح حسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير
في كل او بعض ما ذكر ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع على الشيكات بدون حد اقصى والتوقيع على
عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها
وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر -
 - 2790كريم صلح الدين ابراهيم نبيل مدير المقيد برقم قيد  157804وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-02برقم ايداع  45132تم التأشير فى تاريخ  2020-12-02بــ :
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 - 2791الشيخ شفيق الشيخ وليد الخازن مدير المقيد برقم قيد  157804وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-02برقم ايداع  45132تم التأشير فى تاريخ  2020-12-02بــ  :يمثل المديرون الشركه فى
علقتها مع الغير  ,ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ بة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد  /الشيخ شفيق الشيخ وليد الخازن
والسيد /جوزف انطوان ملحم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وله الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .وللسيد  /كريم صلح الدين ابراهيم نبيل
والسيد  /الشيخ شفيق الشيخ وليد الخازن مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج
عن رأس المال  .اما فيما يخص حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات فذالك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة ولهم
الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وكل ذالك
باسم الشركة ولصالحها .
 - 2792جوزف انطوان ملحم مدير المقيد برقم قيد  157804وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-02برقم
ايداع  45132تم التأشير فى تاريخ  2020-12-02بــ :
 - 2793محسن ابو الحسن رمضان صديق مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  157929وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-03برقم ايداع  45470تم التأشير فى تاريخ  2020-12-03بــ  :استقالة وخروج
 - 2794منجد احمد فاتح الرفاعى مدير المقيد برقم قيد  157929وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-03
برقم ايداع  45470تم التأشير فى تاريخ  2020-12-03بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل السيد  /منجد احمد فاتح الرفاعى الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون ولئحته التنفيذية للجمعية العامة
وللسيد  /منجد احمد فاتح الرفاعى 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 والقتراض والرهن والتوقيع
على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وله حق البيع للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنيه  .والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 2795محمد زكريا حسن شتيوى مدير فرع المقيد برقم قيد  158019وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45719تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
 - 2796محمد عبده محمد عثمان مدير فرع المقيد برقم قيد  158019وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-06برقم ايداع  45719تم التأشير فى تاريخ  2020-12-06بــ :
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- 2811
احمد عبدا احمد الخنبشي مدير المقيد برقم قيد  154912وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-04برقم ايداع
 34612تم التأشير فى تاريخ  2020-12-10بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة  -يمثل المدير في
علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
هذا العقد او قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق فى توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .
 - 2812احمد مراد عوده ضيف ا مدير المقيد برقم قيد  154912وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-04
برقم ايداع  34612تم التأشير فى تاريخ  2020-12-10بــ  :استقالة
 - 2813محمود عبد النبى ابو سريع مصطفى عياد مدير المقيد برقم قيد  154912وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-04برقم ايداع  34612تم التأشير فى تاريخ  2020-12-10بــ  :استقالة
 - 2814ريمون نبيل فؤاد غبر مدير المقيد برقم قيد  158488وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-13
برقم ايداع  47113تم التأشير فى تاريخ  2020-12-13بــ  :ويباشر المدير وظيفتة لمدة غير محددة  -يمثل
المدير الشركة في علقته مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة من عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير منفردا الحق في
التعامل مع اسم الشركة وضمن اغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص لكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصـول الشركة وممتلكاتهـا العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولـه حـق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او الجـل ولـه حـق التوكيل او تفويض الغيـر فـي كـل أو بعض ما ذكر
 - 2815مينا ايليا زاهر قزمان مدير المقيد برقم قيد  158488وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-13برقم
ايداع  47113تم التأشير فى تاريخ  2020-12-13بــ  :خروج
 - 2816محمود حامد محمد عقل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98195وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-25برقم ايداع  32814تم التأشير فى تاريخ  2020-12-14بــ  :استقالة
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 - 2817عمر احمد عبدالرؤوف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98195وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-25برقم ايداع  32814تم التأشير فى تاريخ  2020-12-14بــ  :يملك حق التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة
ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين ويمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء والغير .وللسيد /رئيس مجلس الدارة (
منفردا) الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع
العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف منسحب و
إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و حق الفراج عن رأس المال و أستصدار خطابات و
شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها وكذلك
حق التوقيع علي عقود البيع ورهن اي أصل من أصول الشركة و حق التوقيع علي عقود الشراء والرهن
والتسهيلت الئتمانية (القروض) بضمان أوعية ادخارية فقط و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و له الحق في
تعين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل
و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و له أبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في تأسيس الشركات و له حق توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 2818علء رائد هاشم يحيى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158630وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-14برقم ايداع  47563تم التأشير فى تاريخ  2020-12-14بــ  :والرئيس التنفيذى  -ممثل عن
شركة  -ذى كم باك كو ليمتد  -تعديل تمثيل الشركة امام القضاء  :يمثل رئيس مجلس الداره او الرئيس التنفيذي
الشركة امام القضاء او الغير
 - 2819صالح عبدالغفار صالح محمد خليفه مدير المقيد برقم قيد  158750وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-16برقم ايداع  47954تم التأشير فى تاريخ  2020-12-16بــ  :استقاله من اداره الشركه
 - 2820ياسر عبدالجيد عوض فرج مدير المقيد برقم قيد  158750وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-16
برقم ايداع  47954تم التأشير فى تاريخ  2020-12-16بــ  :و يباشر المدير وظائفه لمده غير محدده  -يمثل
المديرالشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها
فيماعدا مااحتفظ بة صراحة عقدالشركة اوالقانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا حق التعامل
بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور
التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود
الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم
الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وكذلك له 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 ماذكر .
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 - 2821احمد ماهر صديق حسنين مدير المقيد برقم قيد  158819وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-16
برقم ايداع  48032تم التأشير فى تاريخ  2020-12-16بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل المدير  /احمد ماهر صديق حسنين والمدير  /كريم صلح الدين سيد سلمه الشركة في علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير  /احمد ماهر صديق حسنين والمدير /
كريم صلح الدين سيد سلمه مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمدير  /احمد ماهر
صديق حسنين منفردا 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 الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها
وللمدير  /احمد ماهر صديق حسنين والمدير  /كريم صلح الدين سيد سلمه مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد وبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 2822كريم صلح الدين سيد سلمة مدير المقيد برقم قيد  158819وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-16برقم ايداع  48032تم التأشير فى تاريخ  2020-12-16بــ :
 - 2823احمد سعيد محمد رفاعى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  158907وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-20برقم ايداع  48542تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ  :استقالة
 - 2824خالد محمد محمد محمد البلتاجى عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  158907وتم
ايداعه بتاريخ  2020-12-20برقم ايداع  48542تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ  :لموافقة علي
إضافة اختصاصات لمجلس الدارة  -وللسيد /حسام حسن محمد صالح الحق فى التوقيع على الشيكات فى حدود
 100000جنيه مصر (مائة الف جنيه مصرى لغير) مجتمعا مع اى من السيد /انسى نجيب يسى جرجس
اوالسيد /خالد محمد محمد محمد البلتاجى  -وللسيد /عبد الرحمن محمد محمود الجمل رئيس مجلس الداره منفردا
الحق فى كفاله الغير
 - 2825عبد الرحمن محمد محمود الجمل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158907وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-20برقم ايداع  48542تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ :
 - 2826انسى نجيب يسى جرجس عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  158907وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-20برقم ايداع  48542تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ :
 - 2827هبه محمد سعد إبراهيم غانم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158907وتم ايداعه
بتاريخ  2020-12-20برقم ايداع  48542تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ :
 - 2828حسام حسن محمد صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  158907وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-20برقم ايداع  48542تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ :
 - 2829احمد حجاج عبدالحميد عويس مدير المقيد برقم قيد  158925وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-20برقم ايداع  48560تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ  :استقالة
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 - 2830مياده ناصر محمد طه مدير المقيد برقم قيد  158925وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-20برقم
ايداع  48560تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ  :يتولى ادراه الشركه مدير او مديرون تعينهم الجمعيه
العامه من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء من طريقه التعيين سالفه الذكر عين الشركاء  - 1 :السيد  /عماد
الدين بهجت على علء الدين  – 2السيده  /مياده ناصر محمد طه ويباشر المديران وظائفهم لمده غير
محدوده يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات
لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشرك او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه
العامه وللمديران مجتمعان او منفردان الحق ف التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما مجتمعان او
منفردان 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 باسم
الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه
ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه
ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالتقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر
 - 2831محمد مجدى محمد عزب مصفى المقيد برقم قيد  158990وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-20
برقم ايداع  48775تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ  :تحديد مهامه  -وفاء ما على الشركة من ديون
 بيع مال الشركة منقول أو عقار بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى علىإجراء البيع بطريقة معينة  - .تمثل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .
 - 2832محمد قدري خلف محمد مدير المقيد برقم قيد  159175وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-23
برقم ايداع  49405تم التأشير فى تاريخ  2020-12-23بــ  - :يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير
ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين السيدة  /عزه رضوان عبد العال
حسانين والسيد  /محمد قدرى خلف محمد ( مجتمعين او منفردين ) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم بما فيها التامينات الجتماعية والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والضرائب والهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وكذلك لهما التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والعقارات ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 2833عزه رضوان عبد العال حسانين مدير فرع المقيد برقم قيد  159175وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-23برقم ايداع  49405تم التأشير فى تاريخ  2020-12-23بــ :
 - 2846السيد سمير السيد عبد المقصود مدير المقيد برقم قيد  159655وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-31برقم ايداع  51178تم التأشير فى تاريخ  2020-12-31بــ  :استقالة
 - 2847ماجد محمد عبد الوهاب محمد مدير المقيد برقم قيد  159655وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-31برقم ايداع  51178تم التأشير فى تاريخ  2020-12-31بــ :
 - 2848احمد محمد مصطفى البراوي مدير فرع المقيد برقم قيد  159737وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-04برقم ايداع  267تم التأشير فى تاريخ  2021-01-04بــ :
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 - 2849شروق احمد محمد محمد هاشم مصفى المقيد برقم قيد  159744وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-04برقم ايداع  274تم التأشير فى تاريخ  2021-01-04بــ  -1 :وفاء ما علي الشركه من ديون
 -2تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم  -3بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني أو أي
طريقه اخري ما لم يتم في وثيقه تعيين المصفي علي اجراءات البيع بطريقة معينه -4 .مده التصفيه سنه ميلديه
من تاريخ التأشير بالسجل.
 - 2850اسلم السيد ابوالعجب اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  159956وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-10برقم ايداع  1011تم التأشير فى تاريخ  2021-01-10بــ  :استقالة
 - 2851احمد عطارد على اسعد خليل مدير المقيد برقم قيد  159956وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-10برقم ايداع  1011تم التأشير فى تاريخ  2021-01-10بــ :
 - 2834محمد خالد محمد خالد مدير المقيد برقم قيد  159389وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-28برقم
ايداع  50029تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه
عقد الشركه او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم
الشركه ولمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس المال وحق القتراض
والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم
الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت
باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد راتبهم واجورهم ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 2835احمد حسن محمد زكريا على مدير المقيد برقم قيد  159389وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  50029تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ :
 - 2836عمرو عبد ا احمد يوسف مدير المقيد برقم قيد  159389وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-28
برقم ايداع  50029تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ :
 - 2837محمد وليد احمد عبدالكافى تحميل المقيد برقم قيد  159408وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-28
برقم ايداع  50248تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ  :تعديل صفة الى شريك موصى
 - 2838انس محمد وليد عبد الكافي شريك متضامن المقيد برقم قيد  159408وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  50248تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ  :خروج
 - 2839دخول شريك موصى مذكور بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  159408وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  50248تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ :
 - 2840احمد درويش جزائرى الجنسية شريك متضامن المقيد برقم قيد  159408وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  50248تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ  :متداخل
 - 2841محمد المير محمد وليد عبد الكافي شريك متضامن المقيد برقم قيد  159408وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  50248تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ  :خروج
 - 2842خروج شريك موصى مذكور بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  159408وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  50248تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ :
 - 2843فاطمه عفيفى اسماعيل عبده مدير المقيد برقم قيد  159451وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-29
برقم ايداع  50491تم التأشير فى تاريخ  2020-12-29بــ  :وتباشر المديرة وظيفتها لمده غير محدده
 - 2844توفيق انور توفيق محمود عضو منتدب المقيد برقم قيد  159570وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-30برقم ايداع  50870تم التأشير فى تاريخ  2020-12-30بــ  :ممثلعن شركة جوميا
سيرفيسز منطقة حرة ذ.م.م  -استقالة مع إبقاء المقعد دون تعيين لحين انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة .
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 - 2845هشام حسن صفوت عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  159570وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-30برقم ايداع  50870تم التأشير فى تاريخ  2020-12-30بــ  :يمثل شركه /جوميا سيرفيسز
منطقة حرة ذ.م.م  -منح الستاذ  /هشام حسن صفوت عبد الرحيم ( رئيس مجلس الدارة  -ممثل عن الشركة
جوميا سيرفسيز منطقة حرة ذ.م.م ) صلحيات اضافية  :يمثل الستاذ  /هشام حسن صفوت عبدالرحيم (رئيس
مجلس الدارة) منفردا الشركة امام الغير والقضاء وله حق التوقيع منفردا علي جميع العقود والتفاقات وعقود
التمويلت وعقود الرهن وعقود القرض والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح وغلق الحسابات البنكية
وله حق السحب واليداع من البنوك والتوقيع علي الشيكات وتمثيل والتوقيع نيابة عن الشركة امام البنوك والجهات
الحكومية والغير حكومية وشركات قطاع العمال والوزارات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة
المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و وزارات التصالت والقضاء و وزارة الداخلية وامام مصلحة
الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي القيمة المضافة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة العمل و مكاتبها و وزارة التجارة الداخلية ومكتب التسجيل التجاري
والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت وشركة مصر
للمقاصة واليداع والقيد المركزي والتوقيع علي عقود التأسيس والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
والتوقيع علي جميع عقود الشراكة والخدمات مع البنوك و عقود تقديم الخدمات التكنولوجيا وعقود خدمات مقدمي
وميسري خدمات الدفع اللكتروني وعقود خدمات شبكة المدفوعات اللحظية وعقود تمويل المستهلكين وعقود
خدمات البطاقات مسبقة الدفع وعقود عدم الفصاح والسرية وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما
سبق  -3 .منح المهندس  /مايكل جمال ايليا مسعود ( مدير المدفوعات وخدمات العمال ) صلحيات التوقيع
منفردا علي عقود خدمات التجار  ,عقود عدم الفصاح  ,عقود تقديم الخدمات التكنولوجيا  ,عقود خدمات ميسري
خدمات الدفع  ,عقود مقدمي خدمات الدفع  ,عقود التسويق  ,اتفاقات التقسيط  ,عقود برامج الولء  ,إجراءات
التعرف علي هوية العملء و الموردين  ,عقود الشراكة مع البنوك  ,عقود شبكة المدفوعات اللحظية  ,عقود
البنوك الراعية  ,عقود الحالة  ,عقود البنوك القابلة والمصدرة لبطاقات الئتمان  ,و بطاقات الخصم  ,وبطاقات
المدفوعة مقدما  ,وعقود التمويل الستهلكي  ,وعقود خدمات تمويل العملء والتجار  ,عقود تجميع وتحصيل
المدفوعات  .علما بان بيع الصول الثابته من خلل الجمعيه العامه
 - 2852ليلى جمال الدين عبد الرحمن خضير مدير المقيد برقم قيد  159956وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-10برقم ايداع  1011تم التأشير فى تاريخ  2021-01-10بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محدودة  .يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق
التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  .وللسيد  /احمد عطارد على اسعد خليل منفردا حق
تمثيل الشركة امام القضاء وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات
واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن
وكذلك له حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله حق التوقيع على
عقود تاسيس الشركات وتعديلها بعد موافقة الجمعية العامة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار وهيئة
التامينات الجتماعية وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 2853عمرو سعيد محمد عثمان مدير فرع المقيد برقم قيد  159990وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-10برقم ايداع  1214تم التأشير فى تاريخ  2021-01-10بــ :
 - 2854احمد حمدى عبد البارى رضوان مدير المقيد برقم قيد  160076وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-12برقم ايداع  1536تم التأشير فى تاريخ  2021-01-12بــ  :خروج
 - 2855الحسين احمد محمد شعيب صقر مدير المقيد برقم قيد  160076وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-12برقم ايداع  1536تم التأشير فى تاريخ  2021-01-12بــ :
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 - 2856بول فايز فؤاد تناغى مدير المقيد برقم قيد  160081وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-12برقم
ايداع  15410تم التأشير فى تاريخ  2021-01-12بــ  :يتولى ادارة الشركة مدير  -يمثل المدير الشركة في
علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة العادية وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب إيداع وفتح وغلق حسابات وفتح
العتمادات المستندية وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض
والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله
حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 2857عمرو حسين رضا عبد الفتاح مدير المقيد برقم قيد  160081وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-12برقم ايداع  15410تم التأشير فى تاريخ  2021-01-12بــ  :استقالة
 - 2858ألفريدو أرويو جويرا  Alfredo Arroyo Guerraمدير المقيد برقم قيد  160177وتم ايداعه
بتاريخ  2021-01-13برقم ايداع  1786تم التأشير فى تاريخ  2021-01-13بــ :
 - 2859مونتسيرات يوفيراس كالفو  Montserrat Lloveras Calvoمدير المقيد برقم قيد 160177
وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-13برقم ايداع  1786تم التأشير فى تاريخ  2021-01-13بــ :
 - 2860ميغيل باسكوال مونتبلنش  Miguel Pascual Montblanchمدير المقيد برقم قيد 160177
وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-13برقم ايداع  1786تم التأشير فى تاريخ  2021-01-13بــ :
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 - 2861نها عبد ا عبد العزيز محمد مدير المقيد برقم قيد  160177وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-13برقم ايداع  1786تم التأشير فى تاريخ  2021-01-13بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة .يمثل المديرون منفردون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية
العامة .وللمديرين منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية بما في
ذلك على سبيل المثال ل الحصر الوزارات (ومنها على سبيل المثال ل الحصر وزارة التجارة والصناعة ووزارة
التصالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الجتماعي) والمحافظات
ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية والسجل التجاري والشهر العقاري والسجل العيني
وإدارات العلمات التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات وسجل الموردين ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والدارة المركزية للشئون الصيدلية
والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية والهيئة
العامة لشؤون المطابع الميرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية للتأمين الجتماعي وجهاز
حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم التصالت ومركز حماية البيانات الشخصية
وإدارات المرور ومكاتب البريد وأقسام الشرطة وكافة الجهات والشركات الخدمية سواء الحكومية أو غير
الحكومية ومنها على سبيل المثال ل الحصر الجهات المختصة بخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز
والتليفون والنترنت وغيرها من الخدمات والمنافع ,وكذلك الجهات غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالها وإداراتها وفروعها ومكاتبها والجهات التابعة لها .وللمديرين منفردين الحق في
إبرام والتوقيع على وإنهاء وفسخ وإبطال ومد كافة العقود وتعديلتها والمستندات الخاصة بها (سواء كانت العقود
ملزمة لطرف واحد أو أكثر) وإثبات تاريخها امام الشهر العقاري وتسجيلها وتوثيقها ومنها على سبيل المثال ل
الحصر عقود الخدمات والتوريد والتمويل والتسهيلت الئتمانية والتبرعات واليجار والنتفاع والكفالة والضمان
والقتراض والرهن (سواء رهن عقاري أو محل تجاري أو منقولت أو غيره) وعقود اليجار مع أي من الغير
والبيع والشراء (سواء عقود البيع أو الشراء البتدائية أو النهائية) والحوالة والمبادلة للصول والممتلكات العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت سواء مادية أو معنوية وسواء المملوكة للشركة أم ل وذلك باسم الشركة
ولصالحها .وللمديرين منفردين الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود التعديل الخاصة بالنظام
الساسي للشركة .وللمديرين منفردين الحق في استخراج كافة التراخيص الخاصة بنشاط الشركة أو ممتلكاتها بكافة
أنواعها واستخراج تراخيص وشهادات بيانات وشهادات مخالفات السيارات  .وللمديرين منفردين الحق في تعيين
وعزل ووقف مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وتوقيع كافة المستندات الخاصة
بذلك ومنها على سبيل المثال ل الحصر عقود العمل وشهادات الخبرة وإخلء الطرف وعقود وشهادات العارة
وعقود الستقدام  .وللمديرين منفردين حق قبض ودفع المبالغ وإصدار وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد وتظهير
وتسطير والتعامل في كافة السندات الذنية والوراق التجارية والشيكات وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات وإعطاء المخالصات والبراء والتنازلت التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  .وللمديرين
منفردين الحق في اجراء الصلح والتوقيع على شروط ومشارطات التحكيم ورفع والتنازل عن وتسوية الدعاوى,
أو الستئنافات ,أو التظلمات أو الشكاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو أي لجان طعن أو تظلم أو خبراء أو
خلفه .وللمديرين منفردين الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكذلك حق إلغاء التفويضات
أو التوكيلت.
 - 2862سهيل ياسر ماهر عباس مرسى القالع مدير المقيد برقم قيد  160244وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-14برقم ايداع  2040تم التأشير فى تاريخ  2021-01-14بــ  :استقالة
 - 2863محمد عادل عشرى يوسف عشرى القالع مدير المقيد برقم قيد  160244وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-14برقم ايداع  2040تم التأشير فى تاريخ  2021-01-14بــ  :استقالة
 - 2864محمد محمود محمد محمود العقبى مدير فرع المقيد برقم قيد  160244وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-14برقم ايداع  2040تم التأشير فى تاريخ  2021-01-14بــ :
 - 2865محمد محمود محمد محمود العقبى مدير فرع المقيد برقم قيد  160244وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-14برقم ايداع  2040تم التأشير فى تاريخ  2021-01-14بــ :
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 - 2866محمد محمود محمد محمود العقبى مدير المقيد برقم قيد  160244وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-14برقم ايداع  2040تم التأشير فى تاريخ  2021-01-14بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها
مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفذية للجمعية العادية وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية
وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ونصائحها
وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الثنية 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 .
 - 2867تامر يحيي شوقي عبد المسيح مدير المقيد برقم قيد  160317وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-17برقم ايداع  2257تم التأشير فى تاريخ  2021-01-17بــ :
 - 2868هاني سامح موسى بطرس مدير المقيد برقم قيد  160317وتم ايداعه بتاريخ 2021-01-17
برقم ايداع  2257تم التأشير فى تاريخ  2021-01-17بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين
مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال
ولهما مجتمعين حق القتراض والرهن لصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما مجتمعين
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق في التوقيع باسم الشركة علي عقود التاسيس ولهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 2869انور حسين حسن خليل شريك متضامن المقيد برقم قيد  160453وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-19برقم ايداع  2822تم التأشير فى تاريخ  2021-01-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم كل من السيد /عمرو حسين حسن خليل و السيد  /أنور
حسين حسن خليل مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات
ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركه
ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجاريه وابرام كافه
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل وحق القتراض والرهن وكل ذلك
بأسم الشركه ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين
وللشركاء المتضامنين مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه .عضو المنتدب للشركة ـ في التوقيع على جميع عقود البيع ( البتدائية والنهائي) وتوثيقها والتوقيع بأسم
الشركة أمام الشهر العقاري مجتمعين أو منفردين على جميع عقود بيع أصول وممتلكات الشركة والتوقيع على
جميع التعاملت التى تخص الشركة وكذلك انشاء الودائع وكسرها بجميع البنوك مجتمعين أو منفردين وذلك كله
باسم الشركة ولصالحها ولهما في ذلك تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 2870السيد عبد ربه حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  160482وتم ايداعه بتاريخ 2021-01-20
برقم ايداع  2982تم التأشير فى تاريخ  2021-01-20بــ :
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 - 2871حياه طلعت منجى محمود شلبى مدير المقيد برقم قيد  160637وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  3446تم التأشير فى تاريخ  2021-01-24بــ  :يمثل المديران السيده  /حياة
طلعت منجى محمود شلبى والسيده  /سمر عماد عبد المنعم أبو نار الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين
او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد
الشركة أو القانون ولئحتة التنفيذية للجمعية العامة  -وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن باسم الشركة
ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
والدراجات البخارية باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ
 - 2872سمر عماد عبد المنعم أبو نار مدير المقيد برقم قيد  160637وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  3446تم التأشير فى تاريخ  2021-01-24بــ :
 - 2873ريم على حسن على على طايع مدير المقيد برقم قيد  160648وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  3457تم التأشير فى تاريخ  2021-01-24بــ  :و تباشر المديرة وظائفها لمدة
غير محددة  -تمثل المديرة الشركة في علقتها مع الغير و لها منفردة في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه و للمديرة
منفرده الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع
العام قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات
الضمان و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و لها الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لها 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 الشركة بالنقد او بالجل و لها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و لها منفرده حق
التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و
المنقولت و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها
 - 2874شريف بيومى شحاته بيومى مدير المقيد برقم قيد  160648وتم ايداعه بتاريخ 2021-01-24
برقم ايداع  3457تم التأشير فى تاريخ  2021-01-24بــ  :استقاله
 - 2875احمد حازم عبدالقادر احمد شاش مدير المقيد برقم قيد  160648وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  3457تم التأشير فى تاريخ  2021-01-24بــ  :استقاله
 - 2876عثمان السعيد ابو زيد الصفتى مدير المقيد برقم قيد  160723وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-25برقم ايداع  3753تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير
محددة
 - 2877عمرو محمد احمد محمود رشيد مدير المقيد برقم قيد  160759وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-25برقم ايداع  3789تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محدودة وبقاء التفويض أن والصلحيات المذكورة بالسجل التجاري للمديرين كما هى دون تعديل
 - 2878مصطفى عبدالفتاح محمد غريب ابوالفضل مدير المقيد برقم قيد  160759وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-25برقم ايداع  3789تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ :
 - 2879وليد اسماعيل على عبدالرؤف مدير المقيد برقم قيد  160759وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-25برقم ايداع  3789تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ :
 - 2880محمد عبد الرؤوف عبد القادر عيد مدير المقيد برقم قيد  160759وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-25برقم ايداع  3789تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ  :استقاله
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 - 2881نديم ماجد سامى جرجس ميخائيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 160764
وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-25برقم ايداع  3794تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ  :الموافقة
على تحديد سلطات التوقيع عن الشركة وذلك على النحو التالي -:يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب منفردا و ذلك فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف وإجراء
كافة المعاملت المصرفية من فتح حسابات وسحب وإيداع وطلب القروض والتسهيلت الئتمانية وطلب خطابات
الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود التاسيس والتعديل امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء أو
اليجار البتدائية والنهائية لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها
وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد أجورهم ومكافأتهم وفى قبض المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والوراق التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
ولرئيس مجلس الدارة تفويض احد اعضاء المجلس او الغير في كل او بعض الصلحيات .
 - 2882بسام حسين دراج  Bassam Hussein Darraj Srمدير المقيد برقم قيد  160785وتم
ايداعه بتاريخ  2021-01-25برقم ايداع  3920تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ  :ويباشر
المديران وظائفهما لمد غير محددة  -يباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة .يمثل المديران الشركة في علقتها
مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمديرين منفردان الحق في التعامل
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات
والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف والتعامل على استلم وتسليم مستندات الشركة (الشبكات  -استلم دفاتر الشبكات المصري أو
الدولر  -أوراق بنكية  -إبداعات وسحب الشيكات) وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والحق في
التوقيع على عقود تعديل الشركة ودمجها وفسخها وحلها وتصفيتها والتخارج منها وتوثيقها وتسجيل وإشهار عقود
الشركة وشركات الموال والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة
العامة للستثمار ومصلحة التسجيل التجاري والعلمات التجارية والتعامل مع مصلحة ضرائب المبيعات ومصلحة
الضرائب العامة ومأمورياتها ولجان الطعن فيها والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والتعامل مع كافة المناطق الحرة والصناعية واستخراج التراخيص بكافة
أنواعها والتعامل مع هيئة التنمية الصناعية وإدارة السجل الصناعي والغرفة الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية
واستخراج التراخيص بكافة أنواعها ولهما حق التوقيع على القرارات والشهادات وكافة المستندات والتصديق
عليها بالشهر العقاري والتعامل مع وزارة القوى العاملة ومكاتبها
 - 2883محمود احمد محمود علي مدير المقيد برقم قيد  160785وتم ايداعه بتاريخ 2021-01-25
برقم ايداع  3920تم التأشير فى تاريخ  2021-01-25بــ :
 - 2884حسن ابراهيم ابراهيم مرجان مدير فرع المقيد برقم قيد  160928وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-27برقم ايداع  4338تم التأشير فى تاريخ  2021-01-27بــ :
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 - 2885عمر رضا عمر شلبى مدير المقيد برقم قيد  160930وتم ايداعه بتاريخ  2021-01-27برقم
ايداع  4340تم التأشير فى تاريخ  2021-01-27بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديران السيد  /عمر رضا عمر شلبي و السيد /
عباس محمود عباس محمد مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و غلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر و يتولي السيد  /طارق احمد توفيق قراقير مدير علقات عامة
 - 2886محمد عبدالرؤف على محمد مدير المقيد برقم قيد  146939وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-13برقم ايداع  7225تم التأشير فى تاريخ  2021-01-31بــ :
 - 2887حسام محمد عبدالفتاح احمد مدير المقيد برقم قيد  146939وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-13
برقم ايداع  7225تم التأشير فى تاريخ  2021-01-31بــ :
 - 2888غريب ابراهيم احمد محمد الفخرانى مدير المقيد برقم قيد  146939وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-13برقم ايداع  7225تم التأشير فى تاريخ  2021-01-31بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة
 - 2889محمد وليد شكرى محمد الفار مدير فرع المقيد برقم قيد  161016وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-01برقم ايداع  4613تم التأشير فى تاريخ  2021-02-01بــ :
 - 2890سلوى البدوى الزكى محمد اسماعيل مدير المقيد برقم قيد  161042وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-01برقم ايداع  4742تم التأشير فى تاريخ  2021-02-01بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  .يمثل مديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعيين او منفرديين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  -وكل من السيد /مروان محمد محمد محمد رضوان و السيدة /سلوي البدوى الزكي محمد اسماعيل
مجتمعيين او منفرديين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و تمثيل الشركة امام القضاء وكذالك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق حسابات و الفراج عن راس المال
القتراض والرهن والتوقيع على شيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان و بيع اصول الشركة وممتلكاتها
العقارية و الراضي والسيارات و المنقولت و كل ذلك بأسم الشركه وضمن أغراضها ولهم الحق في تعيين
وعزل ومستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 2891مروان محمد محمد محمد رضوان مدير المقيد برقم قيد  161042وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-01برقم ايداع  4742تم التأشير فى تاريخ  2021-02-01بــ :
 - 2892على سيد عمارى مرسى صقر مدير المقيد برقم قيد  161123وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-02برقم ايداع  5123تم التأشير فى تاريخ  2021-02-02بــ  :استقالة
 - 2893هراس يونس عبد العال حسين مدير المقيد برقم قيد  161123وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-02برقم ايداع  5123تم التأشير فى تاريخ  2021-02-02بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير
محددة .
 - 2894محمد بهيج عباس محمد فايد مدير فرع المقيد برقم قيد  161316وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-04برقم ايداع  5733تم التأشير فى تاريخ  2021-02-04بــ :
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 - 2895اسلم محمد احمد احمد غنيم مدير فرع المقيد برقم قيد  161316وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-04برقم ايداع  5733تم التأشير فى تاريخ  2021-02-04بــ :
 - 2896فادى مجدى اسعد كامل مدير المقيد برقم قيد  161369وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-07
برقم ايداع  5809تم التأشير فى تاريخ  2021-02-07بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  .يمثل
المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وللسيد /فادي مجدي أسعد
كامل  -منفردا  -الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها علي جميع معاملت الشركة وتعهداتها وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم ,وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي عقود القتراض والتوقيع عل
كافة عقود التسهيلت الئتمانية والقروض والتوقيع علي كافةالشيكات الصادرة من الشركة وفتح الحسابات باسم
الشركة واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع
علي عقود القروض والرهن وكافة المستندات البنكية الخاصة بذلك باسم الشركة و لمصلحتها وله الحق في
التوقيع أمام الشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي عقود البيع والشراء لكافة
أصول الشركة وممتلكاتها وعقود بيع وشراء العقارات والراضي والسيارات علي اختلف انواعها وذلك باسم
الشركة ولمصلحتها وله الحق في التوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي للشركة وعقود الكفالة والضمان مع
جميع البنوك وله الحق في تمثيل الشركة والتوقيع أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضررائب
المصرية والضرائب علي القيمة المضافة وكافة مأمورياتهما والحضور أمام لجان الطعن ولجان فض المنازعات
واللجان الداخلية وأمام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية وله الحق في
أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة  -منفردين أ و مجتمعين  -و له
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و كذلك الحق في التوقيع علي عقود التأسيس وعقود التعديلت للشركات أمام
مصلحة الشهر العقارى علي أن يكون كل ما سبق من صلحات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك له الحق في
تمثيل الشركة أمام القضاء والتنازل والصلح والقرار والنكار والبراء في جميع القضايا المرفوعة من الشركة أو
عليها وكذلك له الحق في توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 2897محمد فتحى كمال عباس بدير مدير المقيد برقم قيد  161369وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-07برقم ايداع  5809تم التأشير فى تاريخ  2021-02-07بــ  :استقالة
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 - 2898دلتا فابريك مصر ش.م.م شريك متضامن المقيد برقم قيد  52839وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-19برقم ايداع  2465تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها لكل من السيد  /كارتي ديفان - KARTHI DEVANهندي الجنسية -والسيد /
محمد عصام احمد نبوي مره ( ممثلين عن شركة دلتا فابريك مصر ش.م.م .بصفتها الشريك المتضامن) (
مجتمعين او منفردين) ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والحق في التعامل وتمثيل الشركة قانونا امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة
لسوق المال ووزارة التجارة الخارجية والصناعة ومركز دعم الصادرات ومركز تحديث الصناعة والسجل
التجاري ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل والشهر العقاري ووزارة السياحة ومكاتب وادارات
سجل الموردين والوكلء التجاريين والغرف التجارية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب
المصرية وضريبة القيمة المضافة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
والحضور امام لجان الطعن ولجان فض المنازعات وامام ادارة العلمات التجارية وامام البورصة وامام شركة
مصر للمقاصة وامام التحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وأمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل
الصناعي واتحاد الصناعات والغرف الصناعية والغرف التجارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزة
تنمية المدن الجديدة  ,وهيئة الموانئ وكافة موانئ جمهورية مصر العربية وامام مكاتب العمل ووزارة القوي
العاملة والمن الصناعي ووزارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدني ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وادارات
المرور وشركات الكهرباء والمياه والغاز وشركة المصرية للتصالت وكافة شركات المحمول  ,والحق في
التصالح والصلح والقرار والنكار والبراء في الدعاوي  ,والحق في تأسيس الشركات وتعديلها والتوقيع علي
عقود تأسيسها وتعديلها امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وامام الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية ,.والحق في التوقيع علي كافة انواع العقود وتعيين وعزل الموظفين والعمال والتوقيع علي عقود
العمال وعقود بيع وشراء السيارات وتسجيلها في الشهر العقاري وادارات المرور ,ولهم الحق مجتمعين او
منفردين في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .يكون لكل من السيد  /كارتي ديفان KARTHI
- DEVANهندي الجنسية -والسيد  /محمد عصام احمد نبوي مره و السيد  /محمد فتحي عبد الدايم( ممثلين عن
شركة دلتا فابريك مصر ش.م.م .بصفتها الشريك المتضامن) لي اثنين منهم مجتمعين الحق في التعامل امام
كافة البنوك والمصارف الحكومية وغير الحكومية وإجراء كافة التعاملت البنكية من ايداع وسحب وتحويلت
وفتح وغلق الحسابات البنكية وإصدار وصرف الشيكات وقبضها وإصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت
الئتمانية والقتراض والرهن والستدانة وغيرها من المعاملت البنكية  ,وحق التوقيع علي عقود القتراض
والرهن باسم الشركة ولمصلحتها  ,وتقديم الكفالت وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن أغراضها  ,ولهم الحق مجتمعين او منفردين في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر  .ويكون لكل من السيد  /أحمد حسين ابراهيم عبد الغني و السيدة  /مونيكا فلورينا جويا MONICA
 - FLORINA GOIAرومانية الجنسية  (-ممثلين عن شركة دلتا فابريك مصر ش.م.م .بصفتها الشريك
المتضامن) الحق في تمثيل الشركة أمام مكتب العمل والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والقوى العاملة ويكونا
مسئولين أمام هذه الجهات .ويكون للسيدة  /مونيكا فلورينا جويا - MONICA FLORINA GOIAرومانية
الجنسية  ( -ممثل عن شركة دلتا فابريك مصر ش.م.م .بصفتها الشريك المتضامن) الحق في تمثيل الشركة أمام
الجهات الرقابية عن الجودة والمواصفات .ولهم الحق مجتمعين او منفردين في توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر
 - 2899حسن الطاهر عطيه على محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  161442وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-08برقم ايداع  6122تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ  :استقالة
 - 2900محمد فتحى على شحاته مدير المقيد برقم قيد  161442وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-08
برقم ايداع  6122تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ :
 - 2901احمد محمد فكرى محمد البوشى مدير المقيد برقم قيد  161442وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-08برقم ايداع  6122تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة.
 - 2902احمد مسعد محمد محمد منصور مدير المقيد برقم قيد  161442وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-08برقم ايداع  6122تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ :
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 - 2903احمد فؤاد عبدالعزيز العشماوى مدير المقيد برقم قيد  161442وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-08برقم ايداع  6122تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ :
 - 2904نورهان احمد جمعة مصطفى مدير المقيد برقم قيد  161539وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-10برقم ايداع  6599تم التأشير فى تاريخ  2021-02-10بــ :
- 2905
احمد عرفان علي عامر مدير المقيد برقم قيد  161539وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-10برقم ايداع
 6599تم التأشير فى تاريخ  2021-02-10بــ :
 - 2906عمرو احمد احمد محمد حسين مدير المقيد برقم قيد  161539وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-10برقم ايداع  6599تم التأشير فى تاريخ  2021-02-10بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة.
 - 2907محمد عبد المنعم محمد على مدير فرع المقيد برقم قيد  161608وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-11برقم ايداع  6819تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 2908مجدى محمود السيد محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  127645وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-15برقم ايداع  48819تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ  :الموافقة بالجماع على اضافة
الصلحيات والختصاصات التية :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع
على هذه التعهدات والمعاملت من مجلس الدارة ,ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء
مفوضين ويخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولكل من الستاذ الدكتور /مجدى محمود
السيد ,والسيد الستاذ /سيد محمود سيد منفردين او مجتمعين حق التوقيع عن الشركة والسحب والفراج عن رأس
المال المودع بالبنك وفى تمثيل الشركة فى التوقيع على جميع معاملت الشركة وتعهداتها ولهم الحق فى تعيين
وعزل عدة مديرين او وكلء مفوضين والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وادارة المرور والقطاع الخاص والهيئات والفراد والقوات المسلحة بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع انواع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح والغاء
الحسابات والتوقيع على الشيكات وصرفها واصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت الئتمانية والفراج
عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق القتراض وحق الرهن للنفس و/أو للغير وحق كفالة الغير وكما يحق
لهم الستثمار باسم الشركة فى الوارق المالية والشركات وتاسيس الشركات والتوقيع على عقود الشراء وبيع
اصول الشركة ( مادية و/او معنوية ) وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات واى اصول اخرى والتنازل عن
اى عقد ايجار محرر لصالح الشركة والتوقيع على كافة انواع العقود والتوقيع لدى الشهر العقارى ومكاتب التوثيق
وحق التعاقد مع الغير والتاجير التمويلى وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى تفويض او توكيل
البنوك والغير فى بعض او كل ما ذكر ويكون لهما فى هذا الصدد اوسع السلطات فى ممارسة اختصاصتهم
وتفويضهم منذ تاريخه مجتمعين او منفردين.
 - 2909احمد عمر العمر مدير المقيد برقم قيد  157581وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-30برقم ايداع
 44581تم التأشير فى تاريخ  2021-02-16بــ :
 - 2910عمار حسين العمر مدير المقيد برقم قيد  157581وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-30برقم
ايداع  44581تم التأشير فى تاريخ  2021-02-16بــ :
 - 2911محمود محمد العمر مدير المقيد برقم قيد  157581وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-30برقم
ايداع  44581تم التأشير فى تاريخ  2021-02-16بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة .
 - 2912الستاذ محمود عمر مدير المقيد برقم قيد  157581وتم ايداعه بتاريخ  2020-11-30برقم
ايداع  44581تم التأشير فى تاريخ  2021-02-16بــ  :تصحيح السم
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 - 2913زكريا محمود مصطفى احمد مدير المقيد برقم قيد  161983وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-17برقم ايداع  7883تم التأشير فى تاريخ  2021-02-17بــ  :يتولي ادارة الشركة  -ويباشر
المدير وظائفه لمدة غير محددة  -يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
والذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
وللمدير حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
 - 2914امين منجى محمد حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  162021وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-18برقم ايداع  8121تم التأشير فى تاريخ  2021-02-18بــ :
 - 2965احمد محمد حسين عبدالمنعم مصفى المقيد برقم قيد  163453وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-16برقم ايداع  12593تم التأشير فى تاريخ  2021-03-16بــ  :مهام المصفي طبقا لنص الماده
 145من قانون  159لسنه  -1 -: 1981وفاء ما علي الشركه من ديون  -2تمثيل الشركة امام القضاء وقبول
الصلح والتحكيم  -3بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني أو أي طريقه اخري ما لم يتم في وثيقه تعيين
المصفي علي اجراءات البيع بطريقة معينه -4 .مده التصفيه سنه ميلديه من تاريخ التأشير بالسجل.
 - 2915محمد حسب ا على محمد مدير المقيد برقم قيد  162317وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-23
برقم ايداع  9017تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  - :ويباشر المدير وظائفهم لمدة غير محددة  .يمثل
مدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .و للسيد /محمد حسب ا علي
محمد حسب ا منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك له حق التعامل مع وزارة القوى
العاملة و الهجرة و التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق حسابات و القتراض و
التوقيع على الشيكات و إستصدار شهادات و خطابات الضمان و فتح العتمادات المستندية و كذلك له حق بيع
أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و الرهن و كل ذلك بإسم الشركة و
ضمن أغراضها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السنادات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل الغير في كل أو بعض ما
ذكر
 - 2916عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد بن شريم مدير المقيد برقم قيد  162317وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-23برقم ايداع  9017تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :استقالة
 - 2917مصطفى مدحت عبدالرؤوف محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162326وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-23برقم ايداع  9034تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :استقالة
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 - 2918هائل عبد المعين عبد الوهاب حاكمى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162326وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-23برقم ايداع  9034تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :منح السيد رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب الصلحيات التيه  :يملك حق التوقيع عن الشركة كل من السيد /هائل عبد المعين
عبد الوهاب حاكمى رئيس مجلس الدارة والسيد  /محمد ادهم صلح امين ايوب العضو المنتدب مجتمعيين او
منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف ولهم الحق فى تعيين او عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
ولى منهما الحق فى التوقيع على عقود القرض والرهن والشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى
والسيارات والمنقولت والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها باسم الشركة ولصالحها وحق الشتراك
فى تاسيس الشركات الخرى باسم ولصالح الشركة ولى منهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر .
 - 2919عبدالمنعم عبدالرحمن احمد سالم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  162326وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-23برقم ايداع  9034تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :استقالة
 - 2920سميح محمد فواز الحسينى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162326وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-23برقم ايداع  9034تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ :
 - 2921محمد ادهم صلح امين ايوب عضو منتدب المقيد برقم قيد  162326وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-23برقم ايداع  9034تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ :
 - 2922شعبان السيد فراج السيد عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  162326وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-23برقم ايداع  9034تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ :
 - 2923عبد الحق محمد طارق حاكمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162326وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-23برقم ايداع  9034تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ :
 - 2924سيف ا سامى حنا الزغبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162330وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-23برقم ايداع  9120تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ :
 - 2925ايهاب احمد عمرو ايهاب طنطاوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162330وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-23برقم ايداع  9120تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :تعديل صلحيات
التوقيع لتصبح على النحو التالى  -يحق السيد  /إيهاب أحمد عمرو إيهاب طنطاوي – رئيس مجلس الدارة تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام
والوزارات بما في ذلك على سبيل المثال الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية
والسجل التجاري ومصلحة الجمارك ومصلحة ومأموريات الضرائب والشهر العقاري بما في ذلك إصدار وإلغاء
التوكيلت وإدارة المرور وجهاز شئون البيئة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجميع إداراتها وشركات
وادارات الكهرباء والغاز والمياه ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعية ولهما تفويض أو توكيل الغير في كل أو
بعض ما ذكر  .ابرام أي تسهيلت جديدة للقتراض أو إصدار أي قرض أو سند أو أي أداة دين مماثلة أو تعديل
شروط أي تسهيل أو قرض أو سند دين  .التوقيع علي كافة المستندات الخاصة بتسوية أي نزاع أو دعوى قضائية
أو تحكيم أو إجراءات الوساطة وذلك دون تحصيل الديون في سياق النشاط المعتاد أو أي اجراء يكون المبلغ
المطالب به من قبل الشركة أو ضد الشركة أو أي من شركاتها التابعة  .فيما يتعلق بالتوقيعات امام البنوك او يتعلق
بالمعاملت المصرفية وفتح الحسابات المصرفية وأي توقيعات معتمدة لدى البنوك وتنفيذ العقود والتفاقيات
والتوقيع على عقود القرض والرهون والضمانات والسحب على المكشوف والمستندات الذنية والكمبيالت وأي
مستندات أخرى متعلقة بعقود القرض التي تبرمها الشركة وغير ذلك من المعاملت المالية والبنكية
 - 2926عمر امين هشام محمد امين عز العرب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162330وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-23برقم ايداع  9120تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ :
 - 2927هشام محمد محسن موسى محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162330وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-23برقم ايداع  9120تم التأشير فى تاريخ  2021-02-23بــ  :استقالة
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 - 2928عبد الرحمن مصطفى احمد عامر مدير المقيد برقم قيد  162520وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-01برقم ايداع  9720تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ :
 - 2929رشا صبرى جرجس بطرس مدير المقيد برقم قيد  162520وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-01برقم ايداع  9720تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ :
 - 2930محمد سمير محمد فؤاد القصرى مدير المقيد برقم قيد  162520وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-01برقم ايداع  9720تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ :
 - 2931كارولين فادى شوقى شحاته مدير المقيد برقم قيد  162520وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-01
برقم ايداع  9720تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ :
 - 2932محمود سعد محمود محمد مدير المقيد برقم قيد  162555وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-01
برقم ايداع  9865تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ  :استقالة
 - 2933سمير جمال صالح الطرقى مدير المقيد برقم قيد  162555وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-01
برقم ايداع  9865تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-.
يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسهما فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة
وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمبع الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه وحق بيع السيارات والعقارات
والمنقولت ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود
تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وكل
ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها
 - 2934طارق غمرى امين على سالم مدير المقيد برقم قيد  162555وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-01برقم ايداع  9865تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ :
 - 2935شهاب الدين مختار محمد محمد مدير المقيد برقم قيد  162579وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-01برقم ايداع  9889تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة للسيد /شهاب الدين مختار محمد محمد وللسيد /مصطفى ماهر عبد الحكم مجتمعين او منفردين حق
التوقيع باسم الشركة ويمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة ولهم مجتمعين أو منفردين حق التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .وللسيد /شهاب الدين
مختار محمد منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وله حق التوقيع على عقود
الكفالت ووثائق الضمان او التسهيلت وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك له الحق في تأسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها وفسخها كل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك له حق الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم
الشركة ولصالحها وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود
القتراض والتسهيلت الئتمانية والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وللمديرين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 2936مصطفي ماهر عبد الحكم عبد المقصود مدير المقيد برقم قيد  162579وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-01برقم ايداع  9889تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ :
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 - 2937باسم محمود الحبال مدير فرع المقيد برقم قيد  162675وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  10175تم التأشير فى تاريخ  2021-03-02بــ :
 - 2938محمد عاطف عبد ا المليجى مدير المقيد برقم قيد  162678وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-02برقم ايداع  10178تم التأشير فى تاريخ  2021-03-02بــ  :استقالة
 - 2939سماح محمد سيف ثابت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53458وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-16برقم ايداع  15212تم التأشير فى تاريخ  2021-03-03بــ :
 - 2940غنية احمد حيدر ثابت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53458وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-16برقم ايداع  15212تم التأشير فى تاريخ  2021-03-03بــ :
 - 2941قايد احمد محمد قايد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  53458وتم ايداعه بتاريخ
 2011-08-16برقم ايداع  15212تم التأشير فى تاريخ  2021-03-03بــ  :من ذوى الخبرة
 - 2942نجوى محمد سيف ثابت رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  53458وتم ايداعه
بتاريخ  2011-08-16برقم ايداع  15212تم التأشير فى تاريخ  2021-03-03بــ  :لمجلس الدارة حق
التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس
الدارة ,ولمجلس الدارة الحق في إن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وإن يخولهم أيضا حق التوقيع عن
ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الدارة من ذوي
الشركة منفردين أو مجتمعين -
الخبرة منفردين أو مجتمعين الحق في ما يلي  :تعين وعزل مستخدمي وموظفي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل مرتباتهم وأجورهم وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية ولهما إبرام كافة العقود والمتشاطرات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ,
و الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التوقيع والتعامل مع وأمام البنوك والمصارف من
سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال المودع بالبنك والتوقيع علي
عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود الشراء
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور
المختلفة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ,ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر- .
مجلس الدارة منفردا الحق التوقيع علي عقود البيع والرهن والقتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت .وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ,ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر رئيس مجلس الدارة منفردا حق تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة أنواعه ومراكز التحكيم التجارية
حق الصلح والقرار و النكار والبراء وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
و الدولية وله
بعض ما ذكر
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 - 2943دعاء السيد عبد السلم رسلن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  162718وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-03برقم ايداع  10218تم التأشير فى تاريخ  2021-03-03بــ  :تم الموافقة بالجماع على
التى -1 :الموافقه علي انه من اختصاصات العضو المنتدب في تقديم الستشارات التأمينيه الفنيه للفراد
والشركات  -2الموافقه علي انه من اختصاصات العضو المنتدب في التعاقد مع الفراد والشركات لتقديم
الستشارات التأمينيه الفنيه  -3الموافقه علي انه من اختصاصات العضو المنتدب في تمثيل العملء من افراد
وشركات امام شركات التأمين والهيئه العامه للرقابه الماليه بغرض حل اي مشاكل بين العملء وشركات التأمين
 -4جميع المعاملت الماليه من اختصاصات رئيس مجلس الداره و من يفوضه من العضو المنتدب او اعضاء
مجلس الدارة و قد تم تفويض الدكتور  /محمد احمد محمود عبدالغنى العضو المنتدب للشركه بفتح حساب للشركة
ببنك التعمير والسكان ويكون له حق التوقيع و اليداع والصرف منفردا من الحساب في حدود مبلغ ( 25000
خمسه وعشرون الف جنيه مصري لغير ) كاحد اقصى بالشهر كما له حق الطلع على كشوف الحسابات
البنكية للشركة وتفويض المحاسب القانونى في ايداع و طلب كشوف الحسابات الخاصه بالشركه في البنوك
المصريه وقد تم تفويض المهندس  /مصطفي محمد اسماعيل خليفه عضو مجلس الداره للشركه بمتابعة المدير
المالى ومراقب الحسابات فى وضع الميزانية ومتابعة تقديم القرارات الضريبية ومتابعة فتح ملفات التامينات
الجتماعية وتفويض الغير في فتح ملف التأمينات وتسليم وتسلم كافه المستندات الخاصه بالشركة وانهاء كافة
الجراءات المتعلقة بالعمل ومتابعة جميع العمال الدارية والماليه للشركة  -5توقيع العضو المنتدب علي استلم
مستحقات الشركه من العملء بشيكات مصرفيه بأسم الشركة وفي حاله استلم المستحقات المالية نقدا تكون
بأيصال استلم بأسم الشركة
 - 2944عمرو جمال احمد محمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  162755وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-03برقم ايداع  10375تم التأشير فى تاريخ  2021-03-03بــ :
 - 2945كريم احمد على حامد سعيد مدير فرع المقيد برقم قيد  162755وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-03برقم ايداع  10375تم التأشير فى تاريخ  2021-03-03بــ :
 - 2946خالد احمد علي حامد سعيد مدير فرع المقيد برقم قيد  162804وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-04برقم ايداع  10614تم التأشير فى تاريخ  2021-03-04بــ :
 - 2947عمرو جمال احمد محمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  162804وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-04برقم ايداع  10614تم التأشير فى تاريخ  2021-03-04بــ :
 - 2948عماد محمد عبد المنعم على ابو الحاج مدير المقيد برقم قيد  162807وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-04برقم ايداع  10617تم التأشير فى تاريخ  2021-03-04بــ  :استقالة
 - 2949محمدعبدالسميع عبدالعال محمد مدير المقيد برقم قيد  162807وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-04برقم ايداع  10617تم التأشير فى تاريخ  2021-03-04بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة
غير محددة  .يمثل المدير السيد /محمدعبدالسميع عبدالعال محمد ( )1979/ 7/ 7ويحمل بطاقة رقم قومى
 27907070103319الشركة 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 العامة وللمدير
منفردا حق 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 وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل لك 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 فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق او تفويض الغير فى كل و
بعض ما ذكر.
 - 2950يوسف نبيل كرم عزيز مدير فرع المقيد برقم قيد  162884وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-07
برقم ايداع  10824تم التأشير فى تاريخ  2021-03-07بــ :
 - 2951زياد مصطفى العيسى مدير المقيد برقم قيد  162966وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-08برقم
ايداع  11066تم التأشير فى تاريخ  2021-03-08بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 2952رزق محمد سعيد بصلة مدير فرع المقيد برقم قيد  162974وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-08برقم ايداع  11074تم التأشير فى تاريخ  2021-03-08بــ :
 - 2953نيفين صلح حسن حسنين مدير المقيد برقم قيد  162996وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-08
برقم ايداع  11162تم التأشير فى تاريخ  2021-03-08بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و
لهم 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 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 إيداع و فتح
حسابات و غلقها و استصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال و الصلح و القرار و النكار و البراء 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 الراضي و السيارات و المنقولت 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 الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر
 - 2954احمد عبد الحى ابراهيم الدك مدير فرع المقيد برقم قيد  187676وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-08برقم ايداع  1775تم التأشير فى تاريخ  2021-03-08بــ :
 - 2955بسمه احمد حسين احمد غانم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  163066وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-09برقم ايداع  11366تم التأشير فى تاريخ  2021-03-09بــ  :تم تحديد اختصاصات رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب وعضو مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة من ذوى الخبرة للشركة كما يلى -
يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء وجميع المحاكم على اختلف انواعها وله الحق فى توكيل السادة
المحامين فى ذلك ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان
يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة (منفردين او مجتمعين)  ,وللسيده /بسمه احمد حسين احمد غانم (رئيس
مجلس الدارة) اوالسيد /ابانوب ناصر صبحى شنوده (العضو المنتدب) او السيد  /ايهاب حسن محمد حسن
السرسى (عضو مجلس الدارة) او السيد  /احمد عبد المجيد حسين عبد المجيد (عضو مجلس الدارة من ذوى
الخبرة) (منفردين او مجتمعين)  ,الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع لصول الشركة والسيارات بكافة انواعها باسم و لصالح الشركة ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل
وللسيده  /بسمه احمد حسين احمد غانم (رئيس مجلس الدارة) (منفردا) الحق فى تاسيس وتعديل الشركات نيابه
عنى وعن الشركة والتوقيع على عقود التاسيس والتعديل امام الشهر العقارى والسجل التجارى والتامينات
الجتماعية وامام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة المصالح الحكومية والهيئة العامة
للستثمار والمناطق الحرة وامام الهيئة العامة للتصنيع ووزارة الصناعة ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى
كل او بعض ما ذكر  -واما بالنسبة للتعامل مع البنوك يكون توقيع عضوين من الربعة على القل فى اى من
التعاملت مع البنوك والمصارف من اعمال سحب وايداع والتوقيع وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات
الضمان والتوقيع على الشيكات اما القتراض او الرهن او القروض باسم الشركة ولصالحها فلبد من عرضه على
الجمعية العمومية الغير عادية للشركة والتوقيع من الربعه مجتمعين .
 - 2956سمير محمد الليثى عليان محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  163105وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-09برقم ايداع  11411تم التأشير فى تاريخ  2021-03-09بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
لنتاج اللكيل بنزين الخطي ( ايلب ) بدل من المهندس  /ابراهيم عبد القادر مكى
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 - 2957حاتم ابو المواهب محمد التوني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  163105وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-09برقم ايداع  11411تم التأشير فى تاريخ  2021-03-09بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للغارات الطبيعية  .جاسكو  -بدل من الستاذ  /محمد سيد حسين خشبة
 - 2958اشرف حمدى حافظ سيد احمد العجوز مدير المقيد برقم قيد  163087وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-10برقم ايداع  11387تم التأشير فى تاريخ  2021-03-10بــ :
 - 2959ضياء عبد ا حسين الكيلنى مدير المقيد برقم قيد  163087وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-10برقم ايداع  11387تم التأشير فى تاريخ  2021-03-10بــ :
 - 2960حاتم محمد حسين الكيلني مدير المقيد برقم قيد  163087وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-10
برقم ايداع  11387تم التأشير فى تاريخ  2021-03-10بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل السيد  /حاتم محمد حسين الكيلنى الشركة فى علقتها مع الغير ولة منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة هذا العقد او قانون الشركات او لئحتة التنفيذية للجمعية
العامة  .وللمدير  /السيد  /حاتم محمد حسين الكيلنى منفردا" الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع
على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغرضها ولة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولة حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .ويحق لكل" من  :السيد  /حاتم محمد حسين الكيلنى السيد /
ضياء عبداللة حسين الكيلنى السيد  /اشرف حمدى حافظ سيد احمد العجوز الحق مجتمعين او منفردين فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتبات واجورهم  .اما فيما يتعلق ببيع وشراء ورهن اصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت يحق للثلثة مجتمعين
 - 2961مصطفى عبدالعزيز مصطفى شديد مدير المقيد برقم قيد  163087وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-10برقم ايداع  11387تم التأشير فى تاريخ  2021-03-10بــ  :خروج
 - 2962صبحى محمد عبدالعال محمد مدير المقيد برقم قيد  163137وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-10برقم ايداع  11587تم التأشير فى تاريخ  2021-03-10بــ  :يمثل المدير  /صبحى محمد
عبدالعال محمد الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل
باسمها فيما عدا ما إحتفظ به عقد الشركه أوقانون الشركات أولئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  -وللمدير منفردا
الخق في التعامل بإسم الشركه وضمن أغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق
حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافه صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه
والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله
حق توكيل أوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 2963شريف فهمى أسماعيل سند عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  163232وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-11برقم ايداع  11927تم التأشير فى تاريخ  2021-03-11بــ  :ممثل عن شركة نيوسمارت
للستثمارات الصناعية والتجارية " ش.م.م " عضو مجلس الدارة " بدل من السيد /شادى محمد عبدالسلم السيد
سعيد .
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 - 2964مجدى محمد على الكومى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  163232وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-11برقم ايداع  11927تم التأشير فى تاريخ  2021-03-11بــ  :يكون للسيد /مجدى محمد على
الكومى رئيس مجلس الدارة والسيد /هيثم يوسف السيد طه الشربتلى نائب رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب} حق الدارة والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
أما حق التوقيع و
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم مجتمعيين أو منفرديين • .
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة وحق السحب وإليداع والتوقيع على
الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف والتوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توقيع وتسديد وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية والتوقيع
على جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل فتكون على النحو التالى:
• مجموعة ( أ ) للسيد /مجدى محمد على الكومى رئيس مجلس الدارة منفردأ •مجموعة ( ب ) للسيد /هيثم
يوسف السيد طه الشربتلى " نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع و التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة وحق السحب والصرف وإليداع والتوقيع على الشيكات وإصدار
خطابات وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف منفردأ
حتى  1000000جم ( مليون جنية مصرى ) أو مايعادلها أومجتمعأ مع السيد /شريف فهمى اسماعيل سند "
عضو مجلس الدارة " فى أكثر من  1000000جم ( مليون جنية مصرى ) أو مايعادلها .
 - 2966محمد نصر محمود برطش مدير المقيد برقم قيد  163495وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-17
برقم ايداع  12895تم التأشير فى تاريخ  2021-03-17بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات والمنقولت
وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 و له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق توكيل او تفويض
الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها .
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 - 2967باسل الدباغ مدير المقيد برقم قيد  25987وتم ايداعه بتاريخ  1995-08-03برقم ايداع
 3190تم التأشير فى تاريخ  2021-03-18بــ  :تعديل اختصاصات المديرين لتصبح  -يكون للسيد /باسل
الدباغ مدير الشركة – منفردا – الصلحيات التالية  -التصديق علي عقود العمل للموظفيين الدائميين  -تعيين
وترقية الموظفين في جميع أقسام وفروع الشركة وتغير مهامهم الوظيفية وانهاء خدمتهم وفرض عقوبات
وإجراءات تأديبية عليهم  .وينطبق هذا على كل الموظفيين  .باستثنــــــاء المناصـــــب التاليـــــــة  -مدير مدير
إقليمي  -نائب مدير إقليمي  -المدير مالي  -مديرو التشغيل  -و مدير الموارد البشرية والذي يشترط للجرائات
التي تخصهم ان تكون مرفقة مع موافقة مكتوبة من أي ثلثة من من السادة التالي أسمائهم ( -أ) احمد حلمي منيب
عرموش (ب) محمد ايهاب محمد يوسف لهيطه (ج) ماثيو كارل جاك فريدبيرج (د) برونو موريس بلنتز
(ه) وباسل الدباغ بعد استشارة جميع الفراد المذكورين أعله .مراجعة الجور والرواتب سنويا مع مراعاة
اللتزام بسياسات الشركة  -وضع لوائح العقوبات المالية واللوائح المتعلقة بالموظفين ولوائح العقوبات التأديبية -
مراقبة المفوضين والوكلء ,وبناءا علي ذلك اتخاذ جميع التدابير في كل الجوانب الدارية التي تخدم مصالح
الشركــــــة على أفضل وجه وتحقيق أهدافهــــــا  -إدارة جميع العمال التنفيذية واليومية للشركة والشـــــــراف
عليها ,وتمثيل الشركة أمام جميع الهيئات والسلطات والكيانات الحكومية والشهر العقاري وجميع الوحدات الدارية
المحلية وجميع البنوك والسلطــــــــــــــات المالية ,بما في ذلك استخـــــــراج الوثائق من جميع الهيئات
الرسميــــــــــة وغير الرسمية ,وإرسال وتلقي العلنات والوراق والمستندات  -دفع الضرائب والرسوم
والحصول على كافة أنواع اليصالت والذون والتصديق علي نماذج اخلء طرف الموظفـــــــون  -الحق في منح
تخفيضات على اليرادات المحلية فقط؛ والخصومات للعملء تطلب موافقة السيد /باسل الدباغ مجتمعا مع أي من
المديرين التالي أسمائهم ( .أ) السيد /احمد حلمي منيب عرموش( .ب) السيد /برونو موريس بلنتاز( .ج) السيد/
ماثيو كارل جاك فريدبيرج أو(د) السيد /محمد ايهاب محمد يوسف لهيطه  -دفع وتلقي وتحصيل الودائع والرسوم
المالية للشركة وإصدار اليصالت وتسمية المفوضين والوكلء ومراقبتهم ,بالضافة إلى تقييم ودفع جميع
المطالبات واتخاذ جميع التدابير في جميع الجوانب الدارية التي تخدم مصلحة الشركة وتحقق أهدافها - .تقديم
التعهدات والتنازلت وإصدار التقارير والتقييمات المتعلقة بالنشطة اليومية للشركــــــــــة ودعوة المفوضون -
تقديم التوقيعات المعتمدة للشركة باللتزام بالمتثال لمتطلبات التوقيع المزدوج والنصاب المالي وفقا لسلطات
التوقيع ,وهو ما يرتبط بكافة حسابات البنوك المفتوحة والخاصة التابعة للشركة ,بالضافة الي إجراء عمليات مثل:
المدفوعات والتحويلت النقدية وعمليات السحب والتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والتوقيع بالحرف الولى
على التصديقات ,وقبول واعداد وإلغاء وتسوية المدفوعات المتعلقة باعمال الشركة ونفقاتها ضمن حدود النصاب
المالى الممنوح له ,وكذلك الحصول على جميع المبالغ المستحقة واصدار ايصالت وفقا لسياسة الشركة  -ويكون
له الحق في فتح وغلق الحسابات البنكية كما يكون له حق توقيع كافة أنواع عقــــــــود اليجار ماعدا عقود
التأجيـــــــر التمويلي ,يجب ان تكون لمدة أقصاها سنة وبقيمة مائة الف دولر على الكــــــــثر  .كما يكون للسيد/
باسل الدباغ منفردا الحق في تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتفاوض بشأن جميع أنواع العقود والمناقصات بما في
ذلك عقود التأجيـــــــر التمويلي وعقود القروض بحد ل يتجاوز  150,000دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه
المصـــــــري أو ما يعادله باليورو أو الجنيه السترليني  -ويكون للسيد /باسل الدباغ مجتمعا مع السيد /احمد حلمي
منيب عرموش او السيد /محمد ايهاب محمد يوسف لهيطه الحق في تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتفاوض بشأن
جميع أنواع العقود والمناقصات بما في ذلك عقود التأجير التمويلي وعقود القروض التي تزيد قيمتها عن
 150,000دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري أو ما يعادله باليورو أو الجنيه السترليني  .ويحق للسيد
باسل الدباغ منفردا او أي اثنين من السادة ماجد نجيب ميخائيل ونيس النخيلي اينال زكي درويض او محمد السيد
نظمي او ايهاب لبيب فرج ا جرجس تعيين واصدار توكيلت لمحامين لتمثيل الشركة واتخاذ كافة الجراءات
اللزمة أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم وهيئات التحكيم في كافة الدعاوى التي ترفع من الشركة أو ضدها
وتعيين المحكمين وطلب تعيين الخبراء وردهم واستبدالهم والطعن في الحكام والقرارات الصادرة منهم وتقديم
واستلم جميع المستندات والطلبات والمذكرات والتوقيع عليها بما في ذلك طلبات الصلح  .يحق للسيد /باسل الدباغ
تفويض الغير في بعض أو كل صلحياته  .يكون للسيد محمد إيهاب محمد يوسف لهيطة بصفته مدير حق تمثيل
الشركة امام الهيـــــــئة الــــــعامــة للتأمـيـنات الجتــــــماعية والتوقيع علي كافة الستمارات والمستندات نيابة
عنها  .يكون للسيد /إينال زكي درويش والسيد /محمد السيد نظمي مجتمعين كافة الصلحيات الممنوحة للسيد/
باسل الدباغ  .صلحيات الدفع والسحب  -الفراد التالية أسماؤهم يشكلوا اطراف مجموعة توقيع (أ) ومجموعة
توقيع (ب) :المجموعة (أ) -السيد /ماجد نجيب ميخائيل ونيس النخيلي  -أو السيد /إينال زكي درويش المجموعة
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(ب)  -السيد /محمد السيد نظمي  -أو السيد /ايهاب لبيب فرج ا جرجس  -يكون لكل طرف من المجموعة (أ)
مجتمعا مع أي طرف من المجموعة (ب) الحق في اقتراض واصدار ضمانات بنكية وإصدار خطابات الضمان و/
او العتماد والدفع النقدي او القيام بتحويل أو إصدار جميع أنواع الشيكات بحد ل يتجاوز  100,000دولر
أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصـــــــري أو ما يعادله باليورو أو الجنيه السترليني  -كما يكون لطرفي
المجموعة (أ) مجتمعين مع أي طرف من المجموعة (ب) الحق في اقتراض واصدار ضمانات بنكية وإصدار
خطابات الضمان و/او العتماد والدفع النقدي او القيام بتحويل أو إصدار جميع أنواع الشيكات في حدود من
 100,001الي  150.000دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيــــه المصري أو ما يعادلها باليورو أو الجنيه
السترليني  -كما يكون لطرفي المجموعة (أ) مجتمعين مع طرفي المجموعة (ب) الحق في اقتراض واصدار
ضمانات بنكية وإصدار خطابات الضمان و/او العتماد والدفع النقدي او القيام بتحويل أو إصدار جميع أنواع
الشيكات في المبالغ التي تزيد عن  150.000دولر أمريكي أو ما يعادل بالجنيه المصري أو ما يعادلها باليورو
أو الجنيه السترليني  .تفويض الستاذ /فادى جورج عزيز عبد الملك حامل بطاقة قومية رقم
 28112020101154منفردا فيما يتعلق بجميع الجراءات والمعاملت والتوقيع الخاص بكافة عمليات التخليص
الجمركي للبضائع بكافة أنواعها والطـــرود بكافـــــة أشكالهــا وأعمــــــــال وكلء النقــــــل والشحن والتفريــــغ
على الصادرات والواردات مشفوعـــــا بالصفــه التـي يتعامــــــل بهــا ولـــــــه حق تفــــــــويض الغيــــر فـــــي
كـل او بـعــــض مــــا سبق.
 - 2968ضاحى عبدالنصر متولى حسانين مدير و شريك المقيد برقم قيد  163661وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-21برقم ايداع  13421تم التأشير فى تاريخ  2021-03-21بــ :
 - 2969ابراهيم عبدالنصر متولى حسانين مدير و شريك المقيد برقم قيد  163661وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-21برقم ايداع  13421تم التأشير فى تاريخ  2021-03-21بــ :
 - 2970ياسمين صفوت محمد عبدالعزيز مدير المقيد برقم قيد  163661وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-21برقم ايداع  13421تم التأشير فى تاريخ  2021-03-21بــ  :عام  -ويباشر المديرين
وظائفهم لمدة غير محددة  .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين  /مجتمعين في هذا الصدد
أوسع السلطات لدارة ركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته
التنفيذية للجمعية وللسيد  /ضاحي عبد النصر متولي حسانين والسيد  /ابراهيم عبد النصر متولي حسانين وللسيدة /
ياسمين صفوت محمد عبد العزيز مديرون للشركة مجتمعين أو منفردين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن أغراضها مام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت كالسحب والبداع
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك ركة
ولصالحها وكذلك لـهـم حـق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصـول الشركة العقارية ولهم الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم ة ولصالحها ولهم حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير في ا ذكر .
 - 2971علء رفعت عنتر خضر مدير فرع المقيد برقم قيد  163773وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-22برقم ايداع  13793تم التأشير فى تاريخ  2021-03-22بــ :
 - 2972هانى محمد خليل عابد مدير المقيد برقم قيد  163883وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-23برقم
ايداع  14183تم التأشير فى تاريخ  2021-03-23بــ :
 - 2973احمد نبيل محمد ناجى محمد عطا مدير المقيد برقم قيد  163883وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-23برقم ايداع  14183تم التأشير فى تاريخ  2021-03-23بــ  :ممثل عن شركة يو ديزاين
للمقالت والديكور (ش.م.م)
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 - 2974علء محمد شوقى على مدير المقيد برقم قيد  163883وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-23
برقم ايداع  14183تم التأشير فى تاريخ  2021-03-23بــ  :يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد
الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللسيد  /علء محمد شوقي علي والسيد /هاني محمد خليل
عابد والسيد /احمد نبيل محمد ناجي محمد عطا ممثل عن شركة يو ديزاين للمقاولت والديكور مجتمعين فقط
حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود
القتراض والرهن وكذلك لهم الحق في التعامل والتوقيع امام شركات التمويل الخاصه والجهات المانحه للقروض
وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل وكذلك التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم حق بيع الوحدات او تأجيرها وفي منح حق النتفاع او
اعادة منح حق النتفاع اوالتنازل عنه ولهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والعقارات ولهم مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض
ما ذكر
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 - 2975برزميسلو لوكاسز دزيدزيك رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8908وتم ايداعه بتاريخ
 2002-08-19برقم ايداع  3947تم التأشير فى تاريخ  2021-03-24بــ  :تعديل أعضاء المجموعة (أ) و(
ب) ,و(ج) ,و(هـ) المخولة بحق التوقيع عن الشركة ,وذلك على النحو التالي :حذف السيد /أحمد مسعد محمد محمد
جميل من المجموعة (ب) ,واضافتة لمجموعة (أ)؛ و  .حذف السيد /محمد فاروق عبد العليم علي حيدرة من
المجموعة (ج) ,واضافته للمجموعة (ب)؛ حذف السيد /محمد عادل مبروك إبراهيم ناجي من المجموعة (هـ),
واضافة السيد /طارق محمود عبد الفتاح الحفني البيلي بدل منه .وعليه يصبح أعضاء المجموعة (أ) كالتي:
برزميسلو لوكاسز دزيدزيك (رئيس مجلس الدارة)؛ و .طارق عادل امين (عضو مجلس إدارة)؛ و  .أحمد محمد
علء الدين سيد (مفوض بالتوقيع)؛ و  .إدواردو مونتيرو دي ل لوسا (مفوض بالتوقيع)؛ و  .أحمد مسعد محمد
محمد جميل (مفوض بالتوقيع) .وأعضاء المجموعة (ب) :كارلوس لويس سيرالر فالديمورو (نائب رئيس مجلس
الدارة)؛ و  .محمد فاروق عبد العليم علي حيدرة (مفوض بالتوقيع) .وأعضاء المجموعة (ج)  .محمود عيد شعبان
خليفة (مفوض بالتوقيع)؛ و  .أحمد يوسف عبد الهادي (مفوض بالتوقيع) .وأعضاء المجموعة (هـ)  .ستيفاني
ماريا هيدستير (عضو مجلس إدارة)؛ و طارق محمود عبدالفتاح الحفني البيلي (مفوض بالتوقيع) .تعديل سلطات
واختصاصات من له حق التوقيع نيابة عن الشركة على النحو التي :إلغاء كافة التوقيعات السابق منحها لي من
أعضاء مجلس الدارة أو لي شخص آخر .يكون للسيد /أحمد محمد علء الدين سيد ,مدير عام الشركة منفردا
الحق في تمثيل الشركة أمام كافة المصالح الحكومية وغير الحكومية .كل التصرفات والتعاملت الخاصة بالشركة
يجب ان تكون موقعة من شخصين على القل من المجموعات السابق ذكرها ,وذلك على النحو التالي :سلطات
التوقيع الخاصة بالعقود العرفية شامل عقود البيع واليجار وشراء الصول المادية والمعنوية للشركة والمناقصات:
ل يوجد حد أقصى إذا كان الموقعان من المجموعة (أ) .توقيع أي فرد من المجموعة (أ) مع أي فرد من المجموعة
(ب) فيكون بحد أقصى  5000000يورو خمسة مليين يورو .توقيع أي فرد من المجموعة (أ أو ب) مع أي فرد
من المجموعة (ج ) فيكون بحد أقصى اثنين مليون وخمسمائة ألف يورو .فيما يتعلق بالمستندات الخاصة بالبنوك,
بما في ذلك التفاوض والتوقيع على كافة وثائق التسهيلت المصرفية وفتح الحسابات وإغلقها :ل يوجد حد أقصى
إذا كان الموقعان من المجموعة (أ) أو إذا كان التوقيع من أي فرد من المجموعة (أ) مع أي فرد من المجموعة (
ب) .بالنسبة لسلطات التوقيع الخاصة بإستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية :إذا كان الموقعان من
المجموعة (أ) أو إذا كان التوقيع من أي فرد من المجموعة (أ) مع أي فرد من المجموعة (ب) ,يكون لهم الحق في
تنفيذ كل المستندات المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون حدود وأتخاذ كل
التصرفات الضرورية والتى من شأنها القدرة على التفويض وصلحية اعادة التفويض كما هو مطلوب لتأسيس
مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون اى حدود ,ولهم تفويض الغير فى كل أو
بعض من الصلحيات الممنوحة لهم بالنيابة عن الشركة .بالنسبة للتوقيع على الشيكات والتحويل البنكي للموال
والصرف -:إذا كان الموقعان من المجموعة (أ) فيكون بحد أقصى ثلثمائة وخمسون ألف يورو .توقيع أي فرد من
المجموعة (أ) مع أي فرد من المجموعة (ب) فيكون بحد أقصى 250000يورو مائتان وخمسون ألف يورو.
توقيع أي فرد من المجموعة (أ أو ب) مع أي فرد من المجموعة (ج ) فيكون بحد أقصى  150000يورو مائة و
خمسون ألف يورو .فيما يتعلق بالمرتبات  .توقيع فردين من المجموعة (أ) فيكون بحد أقصى  350000يورو
ثلثمائة و خمسون الف يورو توقيع أي فرد من المجموعة (ا) مع أي فرد من المجموعة (ب) فيكون بحد أقصى
 350000يورو ثلثمائة و خمسون الف يورو  .إذا تم توقيع اية وثيقة من قبل أي اثنين من الني :السيد /احمد
محمد علء الدين سيد ,والسيدة /ستيفاني ماريا هايديستر ,والسيد /طارق محمود عبد الفتاح الحفني البيلي ,فيكون
بحد أقصى  500000يورو خمسمائة الف يورو بالنسبة لتحويل الموال إلى أحد الحسابات البنكية لشركات تي
كيه اليفيتور :ل يوجد حد أقصى إذا كان الموقعان من المجموعة (ا) .ل يوجد حد أقصى إذا كان التوقيع من اى
فرد من المجموعة (ا) ,مع اى فرد من المجموعة (ب)  .ل يوجد حد أقصى إذا كان التوقيع من أي فرد من
المجموعة (أ أو ب) مع أي فرد من المجموعة (جــ ) .بالنسبة للتوقيع على وثائق المانة ومستندات وخطابات
الضمان والعقود الرسمية وخطابات الئتمان (العتمادات المستندية) :ل يوجد حد أقصى إذا كان الموقعان من
المجموعة (أ) .توقيع أي فرد من المجموعة (أ) مع أي فرد من المجموعة (ب) فيكون بحد أقصى 5000000
يورو خمسة مليين يورو .توقيع أي فرد من المجموعة (أ أو ب) مع أي فرد من المجموعة (ج ) فيكون بحد
أقصى  1000000يورو واحد مليون يورو .بالنسبة للتوقيع على عقود البيع الرسمية أمام مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق بما فيها عقود البيع للسيارات والدراجات البخارية فيكون كالتالي :ل يوجد حد أقصى إذا كان الموقعان من
المجموعة (أ) .توقيع أي فرد من المجموعة (أ) مع أي فرد من المجموعة (ب) فيكون بحد أقصى ثلثة مليون
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يورو .توقيع أي فرد من المجموعة (أ أو ب) مع أي فرد من المجموعة (ج ) فيكون بحد أقصى 500000
يورو خمسمائة الف يورو  .بالنسبة للتوقيع على جميع الوراق ومستندات الشحن والوثائق المتعلقة بذلك ,وتمثيل
الشركة أمام جميع الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والحكومية والسلطات المحلية والغير والشركات
المصرية والجنبية فيكون كالتالي -:ل يوجد حد أقصى إذا كان الموقعان من المجموعة (أ) .ل يوجد حد أقصى في
حال توقيع أحد الشخاص من المجموعة (أ) مع أحد أفراد المجموعة (ب) .توقيع أحد الشخاص من المجموعة
(أ أو ب) مع أحد أفراد المجموعة (جـ) بحد أقصى  2500000يورو اثنان مليون و خمسمائة الف يورو.
بالنسبة لتعيين ووقف وعزل لي من وكلء الشركة وموظفيها وكذلك تحديد رواتبهم وأجورهم وأيضا أي
تعويضات /تسويات فيكون التوقيع على النحو التالي :يكون لي اثنين من الساتذة /أحمد محمد علء الدين سيد,
وستيفاني ماريا هايدستير ومحمد عادل مبروك إبراهيم ناجي بدون حد أقصي- .بالنسبة لمنح توكيلت لمستشارين
قانونيين خارج الشركة فيكون على النحو التالي -:يكون لي اثنين مجتمعين من المجموعة (أ) أو لي فرد من
المجموعة (أ) مجتمعا مع أي فرد من المجموعة (ب) .تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة
 - 2976محمد فتحى زكى ابراهيم حجاج مدير المقيد برقم قيد  163909وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-24برقم ايداع  14209تم التأشير فى تاريخ  2021-03-24بــ  :يمثل المديرون الشركه فى
علقته مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا
ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  -والمديرين مجتمعين او منفردين
فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع
الخاص بكافه اشكالهم ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك
باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه
وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض الذكر  -للسيد  /محمد فتحى ذكى منفردا حق التعامل مع البنوك والمصارف من
سحب وايداع وتحويل وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والقتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض الذكر  -وللسادة  /محمد فتحى زكى والسيد  /اشرف السيد احمد السيد ( مديرى
الشركه ) والمدير المالى حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وتحويل وفتح حسابات والتوقيع
على الشيكات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ويكفى للتعامل على ماسبق توقيع اثنان مجتمعين
فقط من الثلثة
 - 2977بلل عبدالرحمن محمد محمد عقيبى مدير المقيد برقم قيد  139437وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-10برقم ايداع  37507تم التأشير فى تاريخ  2021-03-25بــ  :استقالة
 - 2978هيثم حسني عبدالعليم مسعود مدير المقيد برقم قيد  139437وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-10برقم ايداع  37507تم التأشير فى تاريخ  2021-03-25بــ :
 - 2979محمد خميس علي محمد رضوان مدير المقيد برقم قيد  139437وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-10برقم ايداع  37507تم التأشير فى تاريخ  2021-03-25بــ  :استقالة
 - 3001أمين سامح سمير امين فهمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  164702وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-07برقم ايداع  16802تم التأشير فى تاريخ  2021-04-07بــ :
 - 3002محمد محمود زكى صالح فرج رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  164702وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-07برقم ايداع  16802تم التأشير فى تاريخ  2021-04-07بــ  ( :وتبقى باقي
سلطات التوقيع عن الشركة كما هي بدون تعديل )
 - 3003شريف محمد هانى يوسف احمد سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  164725وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-07برقم ايداع  16825تم التأشير فى تاريخ  2021-04-07بــ  :يحق لى اثنين من
السادة  /هيثم محمد عبد العظيم ومحمد احمد رأفت وشريف محمد هانى مجتمعين فى التوقيع نيابه عن الشركة على
عقود واستمارات عضوية النادى التى يتم ابرامها مع عملء الشركة مع بقاء باقى صلحيات المفوضون بالتوقيع
عن الشركة المذكورة بالسجل التجارى كما هى دون تغيير
 - 3004السعيد رضا السعيد الخبيرى عامر مدير المقيد برقم قيد  164890وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-11برقم ايداع  17454تم التأشير فى تاريخ  2021-04-11بــ :
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 - 3005حسنى محمد حسنى مهدى مدير المقيد برقم قيد  164890وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  17454تم التأشير فى تاريخ  2021-04-11بــ :
 - 2980عبدا حلمى عبدالباقى محمود مدير المقيد برقم قيد  139437وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-10برقم ايداع  37507تم التأشير فى تاريخ  2021-03-25بــ  - :ويباشر المديران وظائفهم
لمدة غير محددة  .يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه
للجمعيه العامه  -وللسيد  /هيثم حسنى عبدالعليم مسعود والسيد /عبدا حلمى عبدالباقى محمود " مجتمعين أو
منفردين " الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  ,ولهما مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه
والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه
السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 2981احمد محمد نصر محمد مدير المقيد برقم قيد  139437وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-10
برقم ايداع  37507تم التأشير فى تاريخ  2021-03-25بــ  :استقالة
 - 2982اشرف محمد عبد المنعم اسماعيل المليجى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد
 164180وتم ايداعه بتاريخ  2021-03-29برقم ايداع  15054تم التأشير فى تاريخ  2021-03-29بــ
 :قرر الساده الحضور بالجماع أن يكون للسيد الدكتور  /أشرف محمد عبدالمنعم أسماعيل المليجى رئيس مجلس
الداره والعضوالمنتدب حق التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء
والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وتأسيس
الشركات بأسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وأبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولرئيس مجلس الداره
والعضوالمنتدب مجتمعا مع السيد  /حاتم علوى السيد أدريس عبدالعال المليجى التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان
وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركه وضمن أغراضها
 .ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
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 - 2983محمد قباني  MOHAMMAD KABBANIرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  164218وتم
ايداعه بتاريخ  2021-03-30برقم ايداع  15238تم التأشير فى تاريخ  2021-03-30بــ  - :تحديد
اختصاصات اعضاء مجلس الدارة  .يمتلك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض
بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  .ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديريين او
وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين ولرئيس مجلس الدارة ولي من
اعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين التعامل امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  .ويكون للسيد /محمد قباني MOHAMMAD KABBANI
رئيس مجلس الدارة والسيد  /عبدالرحمن قباني  ABDUL RAHMAN KABBANIنائب رئيس مجلس
الدارة منفردين الحق بالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التوقيع علي عقود الشراء لي اصل من
اصول الشركة وممتلكاتها ولهم حق القتراض والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والفراج
عن راس مال الشركة والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح
العتمادات المستندية الخارجية  .وكذلك التوقيع علي عقود اليجار ولهم الحق في تعيين مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم  .والتوقيع علي عقود الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسوية السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 2984اشرف نشات حبيب وهبه مدير المقيد برقم قيد  164221وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-30
برقم ايداع  15241تم التأشير فى تاريخ  2021-03-30بــ :
 - 2985مايكل سمير رياض إبراهيم مدير المقيد برقم قيد  164221وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-30
برقم ايداع  15241تم التأشير فى تاريخ  2021-03-30بــ  - :ويباشر المديرين وظيفتهما لمدة غير محددة .
يمثل المديرين الشركة في علقاتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللمدير /مايكل سمير رياض ابراهيم منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك بيع اصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 او بالجل وللسيد /اشرف نشأت حبيب وهبه منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات
واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 2986شادى ناجى داود سليم مدير فرع المقيد برقم قيد  164256وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-30
برقم ايداع  15379تم التأشير فى تاريخ  2021-03-30بــ :
 - 2987معتز محمد فؤاد عبد الرحمن على مدير المقيد برقم قيد  164313وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-31برقم ايداع  15523تم التأشير فى تاريخ  2021-03-31بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محدودة .يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديران منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف ,من سحب و ايداع 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 أغراضها والحق في التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها والحق في تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق
توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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 - 2988محمد فخر الدين احمد عثمان مدير المقيد برقم قيد  164313وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-31برقم ايداع  15523تم التأشير فى تاريخ  2021-03-31بــ :
 - 2989محمود فتح ا محمود شوشه مدير المقيد برقم قيد  164475وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-05برقم ايداع  16005تم التأشير فى تاريخ  2021-04-05بــ  :استقالة
 - 2990محمود محمود احمد عبد الغفار غنيم مدير المقيد برقم قيد  164475وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-05برقم ايداع  16005تم التأشير فى تاريخ  2021-04-05بــ :
 - 2991ساره محمود فتح ا محمود مدير المقيد برقم قيد  164475وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-05
برقم ايداع  16005تم التأشير فى تاريخ  2021-04-05بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهم الحق مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامه.
و للسيد  /محمود احمد عبدالغفار غنيم والسيدة  /سارة محمود فتح ا محمود مجتمعين او منفردين الحق في
التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح
وغلق حسابات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن
والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات
الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و
لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 2992اشرف محمد عبدالحميد زيتون عضو منتدب المقيد برقم قيد  164554وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-05برقم ايداع  16356تم التأشير فى تاريخ  2021-04-05بــ :
 - 2993باهر محمد عبد الحميد اسماعيل زيتون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  164554وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-05برقم ايداع  16356تم التأشير فى تاريخ  2021-04-05بــ  :تجديد الثقة فى
اعضاء مجلس الدارة ليصبح التشكيل
 - 2994ماجد محمد عبدالحميد زيتون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  164554وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-05برقم ايداع  16356تم التأشير فى تاريخ  2021-04-05بــ :
 - 2995باهر محمد عبد الحميد اسماعيل زيتون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  164554وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-05برقم ايداع  16356تم التأشير فى تاريخ  2021-04-05بــ  :الموافقة بالجماع
على اعادة تحديد اختصاصات وسلطات التوقيع لمجلس الدارة ليصبح كالتى  -أن يمثل رئيس مجلس إدارة
الشركة أمام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة فى أن يعين عدة مديرين وكلء مفوضين وأن يخولهم
أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ولكل من السيد /باهر محمد عبد الحميد رئيس مجلس الدارة
والسيد /اشرف محمد عبد الحميد عضو منتدب منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن
اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك
التعاملمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وحق من البنوك بكافة اشكالها والتوقيع على لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضى باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء وللسيارات المملوكة للشركة والجهزة
والمعدات وحق التوقيع على الصول الثابتة (الثابت منها والمنقول) ولكل من السيد /باهر محمد عبد الحميد رئيس
مجلس الدارة منفرد والسيد /اشرف محمد عبد الحميد عضو منتدب والسيد /ماجد محمد عبد الحميد عضو مجلس
الدارة مجتمعين فقط الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق وقبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 2996اسماء السعيد البسيونى السعيد مدير المقيد برقم قيد  164592وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-06برقم ايداع  16492تم التأشير فى تاريخ  2021-04-06بــ :
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 - 2997عوض المتولى عبد العزيز المعداوى عجور مدير المقيد برقم قيد  164592وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-06برقم ايداع  16492تم التأشير فى تاريخ  2021-04-06بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة
غير محددة  -وتصبح صلحياتهم كالتي  -يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فقط 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 مجتمعين فقط حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و
شهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في 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 .
 - 2998محمد ابوالمعاطى ابوشعيشع السيد على مدير المقيد برقم قيد  164592وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-06برقم ايداع  16492تم التأشير فى تاريخ  2021-04-06بــ :
 - 2999احمد محمد مصطفى عوض مدير فرع المقيد برقم قيد  164616وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-06برقم ايداع  16516تم التأشير فى تاريخ  2021-04-06بــ :
 - 3000احمد عبد العاطى محمد حماد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  164697وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-07برقم ايداع  16797تم التأشير فى تاريخ  2021-04-07بــ  - :يكون حق الدارة والتوقيع
عن الشركة للسيد  /احمد عبد العاطى محمد حماد رئيس مجلس الدارة منفردا وذلك امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان
وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك له
حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و القتراض والرهن للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و
الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة ولمصلحتها وكذا له الحق فى توكيل البنك الهلى المصرى او
البنوك او الغير فى كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق وامام البنوك وامام كافة
الجهات الحكومية و الغير حكومية وكل ذلك باسم ولصالح الشركة وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3006نجفه ابراهيم مصطفى الهللى مدير المقيد برقم قيد  164890وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-11برقم ايداع  17454تم التأشير فى تاريخ  2021-04-11بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير وله منفردون او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية
العامه  -وللمديرون منفردون او مجتمعين فقط ولهم حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وقطاع الخاص بكافة اشكالهم وهيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة  -وللسيد  /حسنى محمد حسنى مهدى وللسيدة  /نجفه ابراهيم مصطفى الهللى منفردون او مجتمعين لهم
الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وصالحها وكذلك لهم
حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض
او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وكل ذلك بأسم الشركة وصالحها ولهم حق توكيل
وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 3007وليد محمد محمود احمد يحى مدير المقيد برقم قيد  164934وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-12برقم ايداع  17634تم التأشير فى تاريخ  2021-04-12بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة
غير محددة -
 - 3008شروق عاطف محمد محمد جبر مدير المقيد برقم قيد  164934وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-12برقم ايداع  17634تم التأشير فى تاريخ  2021-04-12بــ  :تمثل المديرة السيدة  /شروق
عاطف محمد الشركة في علقتها مع الغير و لها منفردة في هذا الصدأ اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرة منفردة
الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و
قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و
فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و
القتراض و الرهن و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك
باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لها حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع ولها الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و لها حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر وللسيد  /وليد محمد محمود احمد الحق في التقديم
في الممارسات والمزايدات و المناقصات والتوقيع علي العقود الخاصة بها و استلم الشيكات الناتجة عنها
 - 3009خالد محمد مدحت حسين حسين طقطمش مدير المقيد برقم قيد  165056وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-14برقم ايداع  17994تم التأشير فى تاريخ  2021-04-14بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محدودة  -يمثل المديرون السيد /اسماعيل خالد عبد المنعم محمد ,السيد /حسام صلح الدين فهمي محمد
حسن ,السيد/خالد محمد مدحت حسين حسين طقطمش الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في
هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او
لئحتة التنفيدية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة الصور التعامل مع جميع البنوك
والمصاريف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض الرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وببيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ماذكر
 - 3010إسماعيل خالد عبدالمنعم محمد مدير المقيد برقم قيد  165056وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-14برقم ايداع  17994تم التأشير فى تاريخ  2021-04-14بــ :
 - 3011حسام صلح الدين فهمى محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  165056وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-14برقم ايداع  17994تم التأشير فى تاريخ  2021-04-14بــ :
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 - 3012احمد حمدى مصطفى على مدير المقيد برقم قيد  165149وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-18
برقم ايداع  18389تم التأشير فى تاريخ  2021-04-18بــ  :يمثل المديرين 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 و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات
وكذلك الحق في التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صورالتعامل مع جميع
البنوك والمصارف ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك
باسم الشركه ولصالحها ,والحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .وللمديرين
مجتمعين فقط الحق في القتراض والرهن والحق في بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها  .و للمديرين مجتمعين او منفردين حق توكيل
أو تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 3013شادي مدحت رءوف شلبي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  165431وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-25برقم ايداع  19444تم التأشير فى تاريخ  2021-04-25بــ  :تفويض اى
عضوين مجتمعين من اعضاء مجلس الدارة التى اسمهاءهم  :استاذ  /شادى مدحت رءوف شلبي  -رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب  .و المهندس /مدحت رؤوف شلبي -عضو مجلس ادارة  .و المهندس  /شريف مدحت
رؤوف شلبي  -عضو مجلس ادارة  .في التعامل مع البنوك لفتح الحسابات و إصدار و صرف الشيكات و في
البيع و الشراء لمنقولت الشركة والصول الثابتة والتوقيع علي العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و الرهن الحيازي و حق القتراض من البنوك وعلي عقود القروض
والتسهيلت البنكية الئتمانية وتمثيل الشركة امام جميع الجهات والهيئات والشركات والمصالح الحكومية أوغير
الحكومية .
 - 3014مادونا جرجس عزى عجايبى مدير المقيد برقم قيد  165470وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-26برقم ايداع  19620تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :استقاله
 - 3015ماركو سامى لويس ميخائيل مدير المقيد برقم قيد  165470وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-26
برقم ايداع  19620تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :استقاله
 - 3016ماركو بهاء بطرس بقطر مدير المقيد برقم قيد  165470وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-26
برقم ايداع  19620تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ :
 - 3017مينا سامى لويس ميخائييل مدير المقيد برقم قيد  165470وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-26
برقم ايداع  19620تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ :
 - 3018رامز بهاء وصفى عبد ا مدير المقيد برقم قيد  165470وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-26
برقم ايداع  19620تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين منفردين او مجتمعين لديهم حق
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي
الشيكات من فتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق مجتمعين فى
التوقيع علي عقود الشراء وال قتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق ف تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3019نورهان عبد المولي كامل عبد المولي سعد مدير المقيد برقم قيد  165652وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-04برقم ايداع  20352تم التأشير فى تاريخ  2021-05-04بــ :
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 - 3020عبدالمولى كامل عبدالمولى سعد مدير المقيد برقم قيد  165652وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-04برقم ايداع  20352تم التأشير فى تاريخ  2021-05-04بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة.يمثل المديرين 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 او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والتوقيع على الشيكات وصرفها واستصدار
شهادات وخطابات الضمان ولهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 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 الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3021جان بيتر فريدريك أولوان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8456وتم ايداعه بتاريخ
 1997-10-11برقم ايداع  1835تم التأشير فى تاريخ  2021-05-09بــ  :ممثل لشركة ليبنيز سيرفيس جى
ام بى اتش – بدل من السيد  /ديفيد شيلب
 - 3022حسين نصر الدين حسين حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  83037وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-21برقم ايداع  14487تم التأشير فى تاريخ  2021-05-11بــ  :استقالة
 - 3023محمد نبيل على محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  83037وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-21برقم ايداع  14487تم التأشير فى تاريخ  2021-05-11بــ :
 - 3024مى خالد زغلول محمد حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  83037وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-21برقم ايداع  14487تم التأشير فى تاريخ  2021-05-11بــ :
 - 3025منير محمد ابوالغيط السيد مدير المقيد برقم قيد  166336وتم ايداعه بتاريخ 2021-05-23
برقم ايداع  22546تم التأشير فى تاريخ  2021-05-23بــ  :استقالة
 - 3026محمد سلم عبدا نصر مدير المقيد برقم قيد  166336وتم ايداعه بتاريخ 2021-05-23
برقم ايداع  22546تم التأشير فى تاريخ  2021-05-23بــ  :يتم وقف التعامل لحين حضور المفوض
بالمحضر
 - 3027انجى توفيق محمد خلف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  166429وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-25برقم ايداع  23029تم التأشير فى تاريخ  2021-05-25بــ  :الموافقة بالجماع على تفويض
السيدة انجى توفيق محمد خلف فى اختصاصات وصلحيات رئيس مجلس الدارة وذلك فى:
 -1حق الدارة والتوقيع عن الشركة خلل مدة تعيين مجلس الدارة -2وفى التوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها امام
جميع الشركات والجهات الحكومية والغير حكومية عدا التمثيل امام القضاء  -3وفتح الحسابات البنكية باسم
الشركة واغلقها واستصدار دافتر الشيكات والتوقيع عليها باسم الشركة ولها الحق فى التعامل مع البنوك والرهن
الفتراضى  -4شراء الصول وابرام العقود والتفاقيات مع الشركات والسجلت الحكومية عدابيع الصول -5
تفويض سيادتها فى التوقيع على كل مستندات الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية وتوثيقها امام السجل
التجارى والشهر العقارى والتوقيع امام شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية
 - 3028هاشم احمد رؤف على حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  166433وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-25برقم ايداع  23033تم التأشير فى تاريخ  2021-05-25بــ :
 - 3029نور محمد عبد الهادى عبد المجيد الفقى مدير فرع المقيد برقم قيد  166608وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-30برقم ايداع  23728تم التأشير فى تاريخ  2021-05-30بــ :
 - 3030احمد حسين محمد عزوز مدير فرع المقيد برقم قيد  166883وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  24616تم التأشير فى تاريخ  2021-06-02بــ :
 - 3031اشرف كامل موسى صبرى كامل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  166883وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-02برقم ايداع  24616تم التأشير فى تاريخ  2021-06-02بــ  :تجديد تعيين مجلس
الدارة الحالي بذات التشكيل والصلحيات لمدة ثلث سنوات.
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 - 3032إحسان محمد محمود حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  166846وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-03برقم ايداع  24546تم التأشير فى تاريخ  2021-06-03بــ :
 - 3033عبد الرحمن طارق مصطفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  166964وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-06برقم ايداع  25014تم التأشير فى تاريخ  2021-06-06بــ :
 - 3069حسن رضوان حسن محمود مدير المقيد برقم قيد  168058وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-27
يتولى ادارة الشركة مدير او مديرون تعينهم
برقم ايداع  29367تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ -2 :
الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم  ,اذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة أن تعين مجلس
من المديرين  ,واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الشركاء  .السيد /حسن رضوان حسن محمود –
الصفة مدير – الجنسية مصر . -السيد  /شادي محمود عبد السميع محمد – الصفة مدير – الجنسية مصر
ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده
 - 3070احمد ممدوح ابراهيم محمد محمد مدير المقيد برقم قيد  168094وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-27برقم ايداع  29594تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ :
 - 3085هشام عبد الرحمن سيد الخطيب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  41368وتم ايداعه بتاريخ
 2009-10-01برقم ايداع  19887تم التأشير فى تاريخ  2021-07-11بــ  :يكون للسيد /هشام عبدالرحمن
سيد الخطيب رئيس مجلس الدارة والسيد /محمد محمود يحيى محمود الحداد عضو مجلس الدارة مجتمعيين أو
منفرديين حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس
وتعديل الشركات بكافة أنواعها ولهما حق التوقيع والتعامل امام جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات الدائنة
والمدينة والسحب والصرف وإليداع والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
التعامل مع البنوك والمصارف وحق توقيع وتسديد وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق توكيل
أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعيين أو منفرديين
 - 3086شريف فتحى على عطية رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  41368وتم ايداعه
بتاريخ  2009-10-01برقم ايداع  19887تم التأشير فى تاريخ  2021-07-11بــ  :استقاله
 - 3034مصطفى إسماعيل مصطفى زغلول رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  166964وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-06برقم ايداع  25014تم التأشير فى تاريخ  2021-06-06بــ  :الموافقة على تعديل
حق الدارة والتوقيع والختصاصات لتصبح كالتى  :يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في أن يعين
عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  -وللسيد /
مصطفى اسماعيل مصطفى زغلول رئيس مجلس الدارة والسيد  /ماهى هبه ا احمد طوسون سالم عضو مجلس
الدارة والسيد  /عبد الرحمن طارق مصطفى نصار عضومجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والرهن
والقتراض وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع
علي عقود الشراء والبيع و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3035علياء خالد محمد رمضان أبو العينين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  166964وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-06برقم ايداع  25014تم التأشير فى تاريخ  2021-06-06بــ  :استقاله
 - 3036هشام انس ابو بكر علم مدير فرع المقيد برقم قيد  189345وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-06برقم ايداع  3908تم التأشير فى تاريخ  2021-06-06بــ :
 - 3037سامح فوزى احمد ماهر مدير فرع المقيد برقم قيد  167030وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-07برقم ايداع  25330تم التأشير فى تاريخ  2021-06-07بــ :
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 - 3038مسعد حسنى محمد الزينى مدير المقيد برقم قيد  167214وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-09
برقم ايداع  25995تم التأشير فى تاريخ  2021-06-09بــ  :و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة -يمثل
المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وحق
تمثيل الشركة امام القضاء و للسيد  /مسعد حسنى محمد الزينى و السيد /محمد سعيد محمد هلب ( منفردين أو
مجتمعين ) – الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم و الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور
التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن والتوقيع علي الشيكات و
استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وبيع أصول الشركه و
ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها للنفس او للغير
و لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركه
ولصالحها ولهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام
كافه العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  ,ولهم حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 3039احمد صلح سيد عمر مدير المقيد برقم قيد  167214وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-09برقم
ايداع  25995تم التأشير فى تاريخ  2021-06-09بــ :
 - 3040محمد سعيد محمد هلب مدير المقيد برقم قيد  167214وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-09برقم
ايداع  25995تم التأشير فى تاريخ  2021-06-09بــ :
 - 3041عمرو يونس محمد الكباريتى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  167220وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-09برقم ايداع  26118تم التأشير فى تاريخ  2021-06-09بــ  :الموافقة علي
إضافة صلحيات علي النحو التي  -للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  /عمرو يونس محمد الكباريتي
له الحق منفردا في التوقيع علي عقود البيع و الشراء لصول الشركة وممتلكاتها والراضي والسيارات وبيع ماهو
ثابت او منقول بشرط ان يكون باسم الشركة ولصالحها  ,وله حق توكيل الغير في البيع للنفس او الغير,
والترخيص له بالموافقة علي الشتراك وتأسيس الشركات بصفته الشخصية مع اخرين تزاول انشطة شبيها لنشاط
الشركة وله الحق في التوقيع علي عقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والتمويل العقاري والتوقيع علي عقود
الندماج والتقييم و له حق كفاله الغير و تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 3042جورج عجاج غانم مدير المقيد برقم قيد  167198وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-10برقم
ايداع  25898تم التأشير فى تاريخ  2021-06-10بــ  :ممثل عن شركة  /هي أم الدارة المشروعات GM
 ( For Projects Managementش ذ م م )
 - 3043جوزف بولص رزق مدير المقيد برقم قيد  167198وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-10برقم
ايداع  25898تم التأشير فى تاريخ  2021-06-10بــ :
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 - 3044معوض بولص رزق مدير المقيد برقم قيد  167198وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-10برقم
ايداع  25898تم التأشير فى تاريخ  2021-06-10بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده  -يمثل
المديرون الشركة في علقتها الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد الوسع السلطات لدارة الشركة و
التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظية صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحة التنفيذية للجمعية العامة ويكون
للمديرون ( مجتمعين او منفردين ) الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن ابغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم ويكون للمدير للسيد  /معوض
بولص رزق والسيد جوزف بولص رزق ( مجتمعين أو منفردين ) الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن
اعراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم ولة الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و امور هم و كل ذلك باسم
الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبلغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات المنية و التجارية
و البرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالول ويكون السيد  /جورج
عجاج غانم ممثل عن شركة هي ام الدارة المشروعات  " GM for projects managementه م م " (
مجتمعا ) مع السيد  /معوض بولص رزق او السيد  /جوزف بولص رزق حق التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سهب و ابداع و فتح و علق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع
على الشبكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف ويكون
للسيد  /جورج عجاج عالم ممثل من شركة جي ام لدارة المشروعات " GM for projects management
ش .ذ.م.م " ( منفردا ) وحق بيع وشراء كافة اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و
المنقولت و كل بقك من اغراضها  -و يكون للمديرون حق توکيل او تفويه ن كل او بعض ما ذكر
 - 3045أمير محمد مرغنى خيرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4666وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-07برقم ايداع  665تم التأشير فى تاريخ  2021-06-13بــ  :غير تنفيذى
 - 3046هانى كريم مرقص بنايوتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4666وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-07برقم ايداع  665تم التأشير فى تاريخ  2021-06-13بــ  :استقالة
 - 3047كمال رجائى عبد الملك عبد السيد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4666وتم
ايداعه بتاريخ  2000-02-07برقم ايداع  665تم التأشير فى تاريخ  2021-06-13بــ  :تشكيل مجلس
الدارة
 - 3048سامح عبد المنعم عطية عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4666وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-07برقم ايداع  665تم التأشير فى تاريخ  2021-06-13بــ  :غير تنفيذي
 - 3049رجائى عبدالملك عبدالسيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4666وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-07برقم ايداع  665تم التأشير فى تاريخ  2021-06-13بــ  :غير تنفيذى
 - 3050محمد جمعه السيد إبراهيم بيومى مدير المقيد برقم قيد  167402وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-14برقم ايداع  26865تم التأشير فى تاريخ  2021-06-14بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهما مجتمعين و منفردين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامه و لهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسيد  /محمد جمعه
السيد ابراهيم بيومى منفردا الحق في تعيين و عزل و مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل
ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع
على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و
المصارف و له الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
 - 3051حسن ناجي حسن محمود مدير المقيد برقم قيد  167402وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-14
برقم ايداع  26865تم التأشير فى تاريخ  2021-06-14بــ :
 - 3052حسين ابراهيم عبد المنعم ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  167402وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-14برقم ايداع  26865تم التأشير فى تاريخ  2021-06-14بــ  :استقالة
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 167407وتم ايداعه بتاريخ

 - 3053شرين جمال عبدالخالق عبدالمعطى العزب مدير فرع المقيد برقم قيد
 2021-06-15برقم ايداع  26870تم التأشير فى تاريخ  2021-06-15بــ :
 - 3054خالد بن محمد بن عبد ا المعيذر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-07برقم ايداع  7570تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
 - 3055مريم محمود مصطفى ابو غابة مدير فرع المقيد برقم قيد  91404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-07برقم ايداع  7570تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
 - 3056معاذ بن فهد بن محمد المعيذر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-07برقم ايداع  7570تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
 - 3057احمد فتحى محمود شلبى عضو منتدب المقيد برقم قيد  91404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-07برقم ايداع  7570تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
 - 3058محمود عثمان فوزي عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-07برقم ايداع  7570تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
 - 3059فهد بن محمد بن عبد ا المعيذر نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91404وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-07برقم ايداع  7570تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
 - 3060احمد عثمان فوزى عامر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  91404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-07برقم ايداع  7570تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ  - :صلحيات مجلس الدارة .
أتفق العضاء علي تخويل السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين ومنفردين الصلحيات التي
ذكرها  .للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين و منفردين حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان
والقروض وكافه صور التعامل مع جميع البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها للسيد رئيس مجلس
الدارة حق التوقيع علي عقود البيع والشراء ل صول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وباسم
الشركة وممتلكاتها العقارية للسيد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب مجتمعين و منفردين الحق في تعين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل بيع وتسديد
كافه السندات الذنيه والتجارية وأبرام كافه العقود والتجارة والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد والجل للسيد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب مجتمعين ومنفردين التعامل مع الهيئة العامة للراضي
القليمية بجمهوريه مصر العربية لتخصيص الراضي باسم الشركة ومباشره مصالحها بداخل وخارج جمهوريه
مصر العربية .
 - 3061الطاهر سعد خضر غنيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  167492وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-16برقم ايداع  27312تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ  :خروج
 - 3062سلوى عبدالفتاح يحيى عبدالفتاح شريك متضامن المقيد برقم قيد  167492وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-16برقم ايداع  27312تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد /أيمن محمد بدوي السيد والسيد/جمال معتمد عبدالنبي
حجازي والسيدة /سلوي عبدالفتاح يحيى عبدالفتاح ولي اثنين منهم مجتمعين فقط الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وبيع السيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها
ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وأما التوقيع أمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع
وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان
وقبض ودفع المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية فيكونوا مجتمعين فقط وأما
التوقيع علي عقود القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي فيكون بالموافقة الكتابية
المسبقة لجماعة الشركاء للشركة ولكل منهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر
 - 3063خروج عدد ثلث شركاء موصين مذكورين بالعقد خروج المقيد برقم قيد  167492وتم ايداعه
بتاريخ  2021-06-16برقم ايداع  27312تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ :
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 - 3064دخول عدد ثلث شركاء موصين مذكورين بالعقد دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد
 167492وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-16برقم ايداع  27312تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ
:
 - 3065آيه زكى فتوح مدير المقيد برقم قيد  167493وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-16برقم ايداع
 27313تم التأشير فى تاريخ  2021-06-16بــ  :تعديل اختصاصات مديرين الشركه ليصبح :يمثل المديرون
السيد  /عمار مفتي  AMAR MOUFTIوالسيده  /ايه زكي فتوح الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او
منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركه او
القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن
أغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكافه
اشكالهم  ,وللسيد  /عمار مفتي  AMAR MOUFTIمنفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي
الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك
باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض
او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 3066عبد الحميد عبد الحميد محمد متولى مدير فرع المقيد برقم قيد  167879وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-23برقم ايداع  28729تم التأشير فى تاريخ  2021-06-23بــ :
 - 3067قدريه شعبان على حسنين مدير المقيد برقم قيد  168058وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-27
برقم ايداع  29367تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :استقالة
 - 3068شادى محمود عبد السميع مدير المقيد برقم قيد  168058وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-27
برقم ايداع  29367تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ :
 - 3071احمد عصام صلح مدير المقيد برقم قيد  168094وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-27برقم
ايداع  29594تم التأشير فى تاريخ  2021-06-27بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل
المديرين الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردايا أو مجتمعيا 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
منفرديا 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 وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك و حق التوقيع علي عقود القتراض و
الرهن و التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية
و الرضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعين و عزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع و تسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 3072مجدى محمد عبده ابوهارجه مدير المقيد برقم قيد  120518وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-30برقم ايداع  19681تم التأشير فى تاريخ  2021-06-29بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين وهم  :مجدى محمد عبده أبو هارجه و ابراهيم محمد حسين
العباسى ولهما منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان ,
والتوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس أوالغير ولهما حق توكيل البنوك أو الغير فى كل أو بعض ما
ذكر فيما عدا الشركاء الموصين حال دخولهم الشركة  ,وكل ذلك بإسم ولصالح الشركة وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق
توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصين حال دخولهم الشركة
 - 3073اسلم السيد سعدالدين محمد الشال شريك متضامن المقيد برقم قيد  168241وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-30برقم ايداع  30151تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع /
يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد  /محمود محمد عبد السميع اسماعيل سلطان وله
منفرد حق التعامل باسم الشركة وضمن المهراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 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 اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع
على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق  +تعيين وعزل وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق
قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغيري كل او بعض ما ذكر .
 - 3074ياسر عبدا محمد محمود مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-30
برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ :
 - 3075سمير محمد متولي منسي مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-30
برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ  :استقالة
 - 3076محمد محمود العدوي المصري مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-30برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ :
 - 3077مراد طه حسن ابو موسي مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-30
برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ :
 - 3078حسن اسعيد حسن محمود مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-30
برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ :
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 - 3079حسن ناجي حسن محمود مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-30
برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسيد  /محمد محمود العدوى المصري
منفردا 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 وضمن اغراضها وله منفردا الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل  .و ( للسيد  /محمد محمود العدوى المصري والسيد  /حسن ناجى حسن محمود ) مجتمعين حق
التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت
باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3080محمد رمضان بحيرى جوهر مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-30برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ :
 - 3081ابراهيم صلح محمد عوض مراد مدير المقيد برقم قيد  168254وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-30برقم ايداع  30164تم التأشير فى تاريخ  2021-06-30بــ :
 - 3082حسام احمد دردير حمد مدير المقيد برقم قيد  168321وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-04
برقم ايداع  30421تم التأشير فى تاريخ  2021-07-04بــ  :و يباشر وظيفته لمدة غير محددة  -يمثل المدير
الشركة في علقاتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا
ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو قانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفردا الحق في التعامل
باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية ر 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 علي الشيكات 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 الراضي و السيارات و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي 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 و تسديد كافة
السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنق د أو
بالجل و له حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات و الدمج و الندماج مع أي شخص اعتباري يمارس نفس
أنشطة و أغراض الشركة و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو ر بعض ما ذكر
 - 3083احمد رجب شفيق صاوى مدير المقيد برقم قيد  168321وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-04
برقم ايداع  30421تم التأشير فى تاريخ  2021-07-04بــ  :تخارج وتنازل

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

Page 1166 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3084ايهاب السيد عبدالحليم حجاج الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  168597وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-07برقم ايداع  31451تم التأشير فى تاريخ  2021-07-07بــ  :و العضو المنتدب  -وافق
المجلس بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك على كافة المعاملت البنكية ومن
بينها الطلبات ومستندات فتح الحسابات والشيكات والمراسلت والتحويلت والضمانات البنكية وكذا عقود
السيد /إيهاب السيد عبد الحليم حجاج – الرئيس التنفيذي
التسهيلت البنكية والئتمانية لي من السادة :أول.1 :
ش
السيد /شريف محمد ذكي النقلي.
السيد  /خالد علي عزمي إبراهيم الشرقاوي.3 .
والعضو المنتدب.2 .
السيد  /يحيى نظمي عبد الحافظ
مجتمعا مع أي من السادة :ثانيا .1 :السيد /محمد أبو بكر جلل بخيت.2 .
السيد /محمد فتحي محمد مشرف .ولي من السادة في
محمد .3 .السيد /أحمد ماهر عبد التواب نجم.4 .
وافق
مجموعة أول مجتمعا مع أي من السادة في المجموعة ثانيا حق تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر.2 .
المجلس بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود التجارية لي من السادة :أول:
السيد  /خالد علي عزمي
 .1السيد /إيهاب السيد عبد الحليم حجاج – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.2 .
السيد /محمد أبو بكر جلل
إبراهيم الشرقاوي .مجتمعين أو أيا من منهما مجتمعا مع أي من السادة :ثانيا.1 :
السيد /محمد فتحي محمد مشرف .ولي من السادة في
بخيت .2 .السيد /أحمد ماهر عبد التواب نجم.3 .
مجموعة أول مجتمعا مع أي من السادة في المجموعة ثانيا حق تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر .مع إبقاء
أي صلحيات أخرى في السجل التجاري كما هي دون تعديل.
 - 3087محمود يسرى شاكر السيد الشيخ رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  168712وتم
ايداعه بتاريخ  2021-07-11برقم ايداع  31762تم التأشير فى تاريخ  2021-07-11بــ  :الموافقة على
تحديد سلطات التوقيع عن الشركة وذلك على النحو التالي  -يملك حق التوقيع عن الشركة كل من السيد  /محمود
يسري شاكر السيد الشيخ (رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب) والسيد  /حسن حسن السيد حسن
 27101130102797منفردين و ذلك فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف وإجراء
كافة المعاملت المصرفية من فتح حسابات وسحب وإيداع قروض والتسهيلت الئتمانية وطلب خطابات الضمان
وكذلك حق التوقيع على عقود التاسيس والتعديل امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء أو اليجار
البتدائية والنهائية لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها والتوقيع
امام وزارة الشباب والرياضة وادارتها المختلفة وكافة الجهات الرياضية وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد أجورهم ومكافأتهم وفى قبض المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والوراق التجارية وإبرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة ولهم حق تفويض احد اعضاء المجلس او الغير
في كل او بعض الصلحيات .
 - 3088محمود محمد شعبان سليم مدير فرع المقيد برقم قيد  168933وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-14برقم ايداع  32633تم التأشير فى تاريخ  2021-07-14بــ :
 - 3089جمال احمد محمد خليف مدير فرع المقيد برقم قيد  169001وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-14برقم ايداع  32841تم التأشير فى تاريخ  2021-07-14بــ :
 - 3090بطى خليفه بيات مشوى القبيسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55503وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-18برقم ايداع  24145تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  - :تفويض السيد  /بطي خليفة
بيات مشوي القبيسي والسيد  /مصطفى حافظ حافظ سالم مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة على حساب
الشركة لدى كافة البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنوك باسم الشركة ولمصلحتها وتفويض السيد  /مصطفى حافظ حافظ سالم والسيد  /محمد
حسن محروس مجتمعين او منفردين في التوقيع على عقود البيع والشراء والبدل والمقايضة وكذلك العقارات
والراضي الثابتة والمنقولة والتوقيع على كافة انواع العقود البتدائية والنهائية وفي دفع وقبض الثمان وبما فيها
واخذ واعطاء المخالصات ولهم في ذلك كافة السلطات – اما القتراض من البنوك او رهن الصول الثابتة فل
يكون ال بتفويض كتابي من مجلس الدارة .
 - 3091مصطفى حافظ حافظ سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55503وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-18برقم ايداع  24145تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :المنتدب
 - 3092يوسف عبد الفتاح علي عوضين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55503وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-18برقم ايداع  24145تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :غير متفرغ
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 - 3093محمد حسن محروس محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55503وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-18برقم ايداع  24145تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :منتدب
 - 3094محمد مرعي سليمان عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  55503وتم ايداعه بتاريخ
 2011-12-18برقم ايداع  24145تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ :
 - 3095احمد عبد العال السيد عثمان مدير فرع المقيد برقم قيد  169338وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33838تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ :
 - 3117احمداحمد صادق السويدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34211وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-17برقم ايداع  18109تم التأشير فى تاريخ  2021-08-05بــ :
 - 3118ادهم محمد كمال محمد عمران عضو منتدب المقيد برقم قيد  34211وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-17برقم ايداع  18109تم التأشير فى تاريخ  2021-08-05بــ  :ممثل عن شركة السويدى
اليكتريك (ش.م.م)
 - 3119شريف محمد محمد الزيني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34211وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-17برقم ايداع  18109تم التأشير فى تاريخ  2021-08-05بــ  :ممثل عن شركة السويدى
اليكتريك (ش.م.م)
 - 3120احمد زيدان حسنين احمد عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  34211وتم ايداعه
بتاريخ  2008-08-17برقم ايداع  18109تم التأشير فى تاريخ  2021-08-05بــ  :ممثل عن شركة
السويدى اليكتريك (ش.م.م)
 - 3183السيد عبدالفتاح سالم حرحور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  122380وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-26برقم ايداع  27396تم التأشير فى تاريخ  2021-09-15بــ  :ممثل عن شركه اسيكو
للخرسانه الجاهزه  -التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى  50,000جنيه مصرى توقيع أول( أ/
رامي محمد سيد مرسي –أو – أ /فتحي محمد صلح الدين عارف –أو – أ/أحمد ماجد محمد ميزار –أو – م/
بسام عبد الرسول عبد الرسول فرج) -مجتمعا – مع توقيع ثاني( أ /محمد فهمي عبد الرحمن –أو – أ /مصطفى
عبدالرازق عمر) -التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى  100,000جنيه مصرى توقيع أول ( أ/
رامي محمد سيد مرسي –أو – م /طارق طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب)-مجتمعا –مع توقيع ثاني( أ/
محمد فهمي عبد الرحمن –أو – أ /مصطفى عبدالرازق عمر) -التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية لما يزيد
عن  100,000جنيه مصرى توقيع أول( م /طارق طلعت أحمد عبد الفتاح (العضو المنتدب) – مجتمعا مع توقيع
ثاني(أ /رامي محمد سيد مرسي)
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 - 3096محمود سامى محمود السيد خضر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :غير تنفيذى  -ممثل
عن أو باي ديجيتال هولدنج بدل منه  -تعديل صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالي :يمثل السيد  /حسن
إبراهيم محمد إبراهيم  -عضو مجلس الدارة المنتدب  -الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ,كما له منفردا الحق فى شراء وبيع جميع
المهمات والمواد والبضائع والمنقولت  ,وله منفردا حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وقبض ودفع
المبالغ  ,وكذلك حق تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وإدارة السجل التجاري وإدارة العلمات التجارية والنماذج الصناعية وقطاع
الشركات بهيئة الستثمار والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب والضريبة على القيمة
المضافة ومكاتب القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وإدارة الجوازات والجنسية ووزارات القوى
العاملة والداخلية والشئون الجتماعية والشئون الخارجية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي
والتوقيع نيابة عن الشركة أمام مكاتب التوثيق والشهر العقاري وأي وزارة أو مصلحة أو هيئة حكومية مصرية
وتقديم الطلبات وغيرها من الوراق والمستندات والستمارات للهيئات والمصالح الحكومية المصرية سالفة الذكر
ودفع وتحصيل الرسوم المتعلقة إذا لزم المر .وأيضا المعاملت اليومية للشركة بما في ذلك ,على سبيل المثال ل
الحصر معاملت مثل توقيع عقود الشتراكات بالبريد واستهلك الكهرباء والمياه والغاز وما يتصل بها من
مراسلت وإيصالت ومتابعة وإبرام كافة المراسلت والتصرفات والمعاملت ودفع وتحصيل الرسوم المتعلقة إذا
لزم المر .ويكون منفردا حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها وإنشاء فروع لها وتمثيل الشركة في
هذا الشأن أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرفة التجارية والشهر
العقاري وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وأمام جميع الجهات المعنية بالمر وله الحق منفردا في
توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .بخصوص التعامل أمام البنوك والمصارف فيكون للسيد /
محمود سامي محمود السيد خضر  -رئيس مجلس الدارة  -والسيد  /حسن إبراهيم محمد إبراهيم  -عضو مجلس
الدارة المنتدب  -مجتمعين  -حق التعامل أمام البنوك من سحب وإيداع واستصدار والتوقيع على الشيكات وفتح
الحسابات وإصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة أشكال وصور التعامل أمام جميع البنوك والمصارف
والحصول على والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض والتأجير التمويلي كل ذلك باسم الشركة
وضمن أغراضها .ولهم مجتمعين حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكـــر.
 - 3097احمد إبراهيم محمد فضل إبراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن او باى
ديجيتال هولدنج  -استقالة
 - 3098مريم نبيل حسن العدل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :غير تنفيذي  -ممثل عن تو يو
سيرفيسيز ليميتيد  -استقالة
 - 3099كريم محمد عبد الوهاب محمد الباز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :مستقل بدل منه
 - 3100مدحت احمد عبد الشاكر تمام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :مستقل  -استقالة
 - 3101اسلم مختار محمد رمضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :مستقل  -استقالة
 - 3102حسن إبراهيم محمد ابراهيم عضو منتدب المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :ممثل عن او باى ديجيتال
هولدنج
 - 3103وفاء إبراهيم علي محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :مستقل بدل منه.
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 - 3104مصطفى رشاد انور سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :غير متفرغ غير تنفيذى -
ممثل عن باى كوم نيجيريا ليميتيد
 - 3105وفاء حسين موسى السخاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :تنفيذى
 - 3106السيد  :زهو زينجيو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :مستقل
 - 3107السيد  :لى زهي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :مستقل
 - 3108رشا فاروق محمد الدردير الصدفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  169366وتم ايداعه
بتاريخ  2021-07-27برقم ايداع  33914تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :مستقل
 - 3109اسلم محمد مبروك قطب مدير المقيد برقم قيد  169414وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-28
برقم ايداع  34114تم التأشير فى تاريخ  2021-07-28بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده  .يمثل
المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه العقد او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  .وللمديرين
مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  .ويكون للمدير احمد محمد مبروك قطب
والمدير جميل نصرى مسعود فرج فقط مجتمعين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وغلقها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن لصول الشركه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى
والسيارات والمنقولت وللمديرين جميعا منفردين او مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه
وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وتسديد كافه السندات والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلف بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3110احمد محمد مبروك قطب مدير المقيد برقم قيد  169414وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-28
برقم ايداع  34114تم التأشير فى تاريخ  2021-07-28بــ  :التنفيذى
 - 3111محمد مبروك قطب تهته مدير المقيد برقم قيد  169414وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-28
برقم ايداع  34114تم التأشير فى تاريخ  2021-07-28بــ :
 - 3112جميل نصرى مسعود فرج مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  169414وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-28برقم ايداع  34114تم التأشير فى تاريخ  2021-07-28بــ :
 - 3113ماجد عبد السميع على حسين علم مدير المقيد برقم قيد  169474وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-28برقم ايداع  34214تم التأشير فى تاريخ  2021-07-28بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  -يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغيـر ولـهـم مجتمعين او منفردين فـى هذا الصدد أوسـع
السلطات الدارة الشركة والتعامل باسـمها فيمـا عـدا مـا احتفظ بـه صــراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته
التنفيذية للجمعية العامـة وللمديرين مجتمعين أومنفردين الحـق فـي التعامـل باسـم الشـركة وضـمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطـاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصاريف مـن سـحـب وايـداع وفتح حسابات وكافـة صـور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكـل ذلـك باسم الشركة ولصالحها ولهمـا الـحـق فـي
تعيـيـن وعـزل مستخدمي ووكـلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجـورهم وكـل ذلـك باسـم الشـركة ولصالحها ولهمـا
حـق قـبض ودفع المبالغ وتوقيـع وتحويـل وبيع وتسديد كافـة السندات الذنية والتجاريـة وابــرام كافـة العقـود
والمشارطات والصفقات التي تتعلـق بمعاملـة الشركة بالنقض أو بالجـل والتوقيـع علـى كـافـة عقـود الشراء
وتاجير ممتلكات الشركة العقاريـة لمـدد غير محـددة وللمديرين مجتمعين فقـط حـق القتـراض والرهن لصـول
الشركة وممتلكاتهـا العقاريـة وحـق التوقيع على عقـود البيـع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات واها
حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 - 3114عبد السميع علي حسين علم مدير المقيد برقم قيد  169474وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-28برقم ايداع  34214تم التأشير فى تاريخ  2021-07-28بــ :
 - 3115وائل محمد سليمان فرغلى مدير المقيد برقم قيد  169452وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-29
برقم ايداع  34152تم التأشير فى تاريخ  2021-07-29بــ  :يمثل المديرون الشركة ف علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين ف هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة
صراحة عقد الشركة او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .وللسيد \ وائل محمد سليمان فرغلى  .منفردا التعامل باسم
الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم وكذالك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لة الحق ف التوقيع على عقودالشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها لة الحق ف تعيين وعزل
مستخدمى وكلءالشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم لة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل  .فى علقتها مع الجهات الحكومية الكهرباء والمياة و الضرائب والتامينات وهيئة الستثمار .والتعامل مع
هيئة المجتمعات العمرانية .ولة حق الدارة والتوقيع منفردا.ولة الحق ف تفويض الغير ف كل او بعض ما ذكر.
 - 3116خالد محمد ابو الحسن احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  170008وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-03برقم ايداع  35208تم التأشير فى تاريخ  2021-08-03بــ :
 - 3121احمد محمد احمدعوده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34211وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-17برقم ايداع  18109تم التأشير فى تاريخ  2021-08-05بــ  :ممثل عن شركة السويدي
إليكتريك (ش.م.م)  -النظر فى تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة  :حسب ما هو وارد بجدول العمال تم
التداول فيه وقد تم عرض القرار على السادة المساهمين للتصويت وفى ضوء ما إنتهت إليه نتيجة التصويت إتخذت
الجمعية القرار التالي  :قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الجتماع
الموافقة علي تعديل صلحيات التوقيع الوارده بالسجل التجاري للشركة على النحو التالي  :اول  :تفويض السيد/
أحمد محمد أحمد عودة رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد /أدهم محمد كمال محمد عمران العضو المنتدب في
تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام
والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود بيع
وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار وحلف اليمين
والتحكيم وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات ,بكل ما ذكر ولهم الحق (مجتمعين) في توكيل الغير في كل
او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني
عثمان حسن  -ثانيا  :تفويض السيد /أحمد محمد أحمد عودة رئيس مجلس الدارة أو السيد /أدهم محمد كمال محمد
عمران العضو المنتدب مجتمعا مع السيد مدير ادارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة
عنها على عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل
او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني
عثمان حسن  -ثالثا  :تفويض السيد /أحمد محمد أحمد عودة رئيس مجلس الدارة أو السيد /أدهم محمد كمال محمد
عمران العضو المنتدب مجتمعا مع السيد /مجدي محمد كامل ابراهيم فهمي خليل المدير المالي للشركة في تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة
بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين
أحمد او السيد /هاني عثمان حسن  -رابعا  :تفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي منفردا في تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من
البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة
وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير,
ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر
والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة الصلحيات المذكورة
للسادة المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
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 - 3122محمد ابراهيم محمود غنيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34211وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-17برقم ايداع  18109تم التأشير فى تاريخ  2021-08-05بــ  :ممثل عن شركة السويدي
إليكتريك (ش.م.م)
 - 3123شريف فتحي عبدالغني سليم مدير فرع المقيد برقم قيد  170332وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-09برقم ايداع  36399تم التأشير فى تاريخ  2021-08-09بــ  :للفروع
 - 3124احمد عزت محمد عبدا مدير فرع المقيد برقم قيد  170412وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-10برقم ايداع  36554تم التأشير فى تاريخ  2021-08-10بــ :
 - 3125عمرو سيد فرج على حسن مدير المقيد برقم قيد  170699وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-17
برقم ايداع  37599تم التأشير فى تاريخ  2021-08-17بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة -
يمثل المديرالول السيد  /عمرو سيد فرج على حسن منفردا الشركة في علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامه  -.وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات و غلق الحسابات واستصدار شهادات و خطابات الضمان
وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك له منفردا الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها -.وله منفردا الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم -.وله منفردا الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  - .وله منفردا حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .ويمثل
المدير الثانى السيد  /جمال نصر محمود العوضى حجازى الشركة مديرا للعلقات العامه .
 - 3126جمال نصر محمود العوضي حجازي مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  170699وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-17برقم ايداع  37599تم التأشير فى تاريخ  2021-08-17بــ :
 - 3127محمد ابراهيم محمد على زرد مدير المقيد برقم قيد  170770وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-17برقم ايداع  37870تم التأشير فى تاريخ  2021-08-17بــ  :و يباشر المدير وظائفه لمده
غير محدده  -يمثل مدير الشركة في علقته مع الغير ولة منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .وللسيد/
محمد ابراهيم محمد علي زرد منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي
الشيكات ولة حق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها ولة الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولة حق توكيل او تفويض الغير
في كل او بعض ما ذكر  .وللمدير منفردا حق القتراض والرهن والتوقيع علي عقود البيع والرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.
 - 3128صفوان عزالدين ابواللبن عضو منتدب المقيد برقم قيد  151709وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-29برقم ايداع  23448تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ :
 - 3129بشار عزالدين ابو اللبن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151709وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-29برقم ايداع  23448تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ :
- 3130
عبيده بشار ابو اللبن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151709وتم ايداعه بتاريخ 2020-07-29
برقم ايداع  23448تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ :
 - 3131احمد عمار ابو اللبن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151709وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-29برقم ايداع  23448تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ :
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 - 3132عمار عز الدين ابو اللبن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151709وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-29برقم ايداع  23448تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ  :الموافقة على تعديل جنسيته
ليصبح مصرى
- 3133
عبد المالك صفوان ابو اللبن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151709وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-29برقم ايداع  23448تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ :
 - 3134بشير سعيد عبدالفتاح الميهى مدير المقيد برقم قيد  170971وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-22برقم ايداع  38512تم التأشير فى تاريخ  2021-08-22بــ  :و يباشر المدير وظائفه لمده
غير محدده
 - 3135احمد عبد الفتاح محمد بحبح مدير المقيد برقم قيد  170971وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-22
برقم ايداع  38512تم التأشير فى تاريخ  2021-08-22بــ  :استقاله
 - 3136سامح عبدالقادر سليمان ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  171003وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-23برقم ايداع  38603تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ  :استقاله
 - 3137احمد سيد عبدالعاطى السيد مدير المقيد برقم قيد  171003وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-23
برقم ايداع  38603تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .
يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما مجتمعان او 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 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 وكذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار
شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها ولهما مجتمعان او
منفردان الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة
و لصالحها ولهما مجتمعان او 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
مجتمعان او منفردان حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3138احمد محمد علي السيد مدير المقيد برقم قيد  171003وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-23برقم
ايداع  38603تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ  :استقالة
 - 3139محمود سلمة نظير احمد مدير المقيد برقم قيد  171003وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-23
برقم ايداع  38603تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ :
 - 3140محمد سلمه نظير احمد مدير المقيد برقم قيد  171003وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-23
برقم ايداع  38603تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ  :استقاله
 - 3141سيف نور الدين محمد محمد اسماعيل مدير فرع المقيد برقم قيد  171033وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-23برقم ايداع  38633تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ :
 - 3142تامر محمد عبد الحميد عبد العزيز مدير فرع المقيد برقم قيد  171033وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-23برقم ايداع  38633تم التأشير فى تاريخ  2021-08-23بــ :
 - 3143شريف سعد محمد جبر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171155وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-24برقم ايداع  38957تم التأشير فى تاريخ  2021-08-24بــ  :بنفس الصلحيات
والختصاصات الممنوحه لة سابقا
 - 3144محمد محروس متولى حميده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171155وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-24برقم ايداع  38957تم التأشير فى تاريخ  2021-08-24بــ  :استقالة
 - 3145مريم مصطفى صابر محمد عطا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171155وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-24برقم ايداع  38957تم التأشير فى تاريخ  2021-08-24بــ :
 - 3146علء محمد السعيد عبدالكريم خطاب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171155وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-24برقم ايداع  38957تم التأشير فى تاريخ  2021-08-24بــ  :استقالة
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 - 3147منال زكي مكاوي سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171155وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-24برقم ايداع  38957تم التأشير فى تاريخ  2021-08-24بــ  :شركة سمارت نيو ايجبت
واضافة صلحيات لها الحق فى التعامل باسم الشركه ضمن أغراضهاامام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن لممتلكاتها العقاريه والرض والسيارات وكل ذلك باسم الشركة
ولمصلحتها وضمن أغراضها وكدلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرض
والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وله حق تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم
ولهما حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود
والمشارطات والنفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض مما ذكر .منفرده .
- 3148
شكرى احمد عبد الظاهر عبد
الباقى مدير المقيد برقم قيد  171206وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-25برقم ايداع  39206تم
التأشير فى تاريخ  2021-08-25بــ :
 - 3149علء سعيد السيد صالح مدير المقيد برقم قيد  171206وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-25
برقم ايداع  39206تم التأشير فى تاريخ  2021-08-25بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
 - 3150محمد حلمى محمد عبد الهادى مدير المقيد برقم قيد  171206وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-25برقم ايداع  39206تم التأشير فى تاريخ  2021-08-25بــ :
 - 3151محمد على محى الدين محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  129349وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-25برقم ايداع  55424تم التأشير فى تاريخ  2021-08-26بــ  :ممثل عن شركة
ايجيبشان جلف القابضة للستثمارات المالية .
 - 3152عصام نور محمد فتح ا مصفى المقيد برقم قيد  171315وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-26
برقم ايداع  39515تم التأشير فى تاريخ  2021-08-26بــ :
 - 3153خالد دعدوش  KHALED DAADOUCHمدير المقيد برقم قيد  171535وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-31برقم ايداع  40268تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة وعلى ان تبقى الصلحيات الممنوحة للسادة المديرين كما هى دون ادنى تعديل
 - 3154عصام محمد بركاز مدير المقيد برقم قيد  171535وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-31برقم
ايداع  40268تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ  :استقالة
 - 3155محمد مهند دعدوش  MOHAMAD MOHAND DAADOUCHمدير المقيد برقم قيد
 171535وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-31برقم ايداع  40268تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ
:
 - 3156محمد جمال عبدالقادر عبدالبصير عبدالقادر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171631وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-31برقم ايداع  40511تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ  :استقالة
 - 3157رومانى ابراهيم قرقار جاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171631وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-31برقم ايداع  40511تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ :
 - 3158هانى عيسى ابوسعيدة معوض عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  171631وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-31برقم ايداع  40511تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ :
 - 3159ايمن صبحى زكى سلمه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171631وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-31برقم ايداع  40511تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ :
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 - 3160الفريد ريمون الفريد فوزى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  171631وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-31برقم ايداع  40511تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ  :الموافقة على
تشكيل مجلس الدارة  -الموافقة على تحديد سلطات وصلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتالي  -لرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب السيد  /الفريد ريمون الفريد فوزي – حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجس الدارة ولرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين أومجتمعين  -وللسيد  /الفريد ريمون الفريد فوزي – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب -
منفردا – الحق في التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلتها وشراء السندات التي تصدرها الشركات التي
تشترك او تزاول اعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  .وله
منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات بإسم الشركة وفتح وغلق الحسابات البنكية وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق الفراج عن رأس المال المودع بالبنك
أو المودع لزيادة رأس مال الشركة والتوقيع على عقود الرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة والقتراض بإسمها
من البنوك وله منفردا ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في بيع كافة المنقولت بجميع انواعها
والسيارات والصول بجميع انواعها والتوقيع على عقود البيع النهائية وقبض الثمن والتوقيع أمام مصلحة الشهر
العقاري بذلك وله توكيل الغير بالبيع للنفس والغير وله حق القرار بذلك امام المحاكم المختصه وله حق القتراض
بأسم الشركة من البنوك والغير وله القرار بذلك امام المحاكم المختصه وله كافة التصرفات فيما سبق سواء بالبيع
أو التأجير أو الرهن أو التغيير أو غيرها من أنواع التصرفات وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والتعاقدات والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وله حق توكيل
المحاميين والمحاسبين  .ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا في إنشاء وبيع وتأجير المدارس
التعليمية والمدارس الفنية والمدارس الخاصة والتعامل مع وزارة التربية والتعليم وإدارتها وهيئة البينة التعليمية
ووزارة التعليم العالي وإدارتها والمعاهد التعليمة وإدارتها والتعامل مع كافة الدارات السابقة في إعتماد الرسومات
الهندسية وإصدار تراخيص التشغيل للمدارس والجامعات والمعاهد الفنية الخاصة ولرئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب الحق في تعيين مدراء للمدارس التعليمية ووكلء للمراحل المختلفة بالمدارس التعليمية والمعاهد الفنية
الخاصة وتعيين عميدا للمعاهد الفنية ورئيسا للجامعات الخاصة بما ل يخالف القوانين المعمول بها وله الحق في
بيع وشراء كافة الصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركة ( سيارات  ,مباني  ,ألت وأصول ثابتة ) والتوقيع لدى
الشهر العقاري ومكاتب التوثيق على كافة عقود البيع والشراء  ,وله الحق ايضا في التوقيع على عقود البيع
البتدائية والنهائية والتوقيع أمام الشهر العقاري والتسجيل ولعضو مجلس الدارة السيد  /ايمن صبحي زكي سلمة
ولعضو مجلس الدارة السيد  /روماني ابراهيم قرقار جاد ( مجتمعين أو منفردين ) حق تمثيل الشركة أمام
التأمينات الجتماعية والشراف على العاملين وتحديد اجورهم وحق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3161احمد خيرى حسن على مدير فرع المقيد برقم قيد  171673وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-02برقم ايداع  40674تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :للفروع
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 - 3162محمد سمير عبد ا امام مدير المقيد برقم قيد  171683وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-02
برقم ايداع  40684تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ  :ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محدده-
تعديل الدارة والـتـوقـيـع حيث يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا
الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او
لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات الفراج عن راس المال والقتراض
والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت 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 المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 3163احمد سعيد عبد الفتاح جادو مدير المقيد برقم قيد  171683وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-02
برقم ايداع  40684تم التأشير فى تاريخ  2021-09-02بــ :
 - 3164مدحت محمود ابراهيم على العربى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171913وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-06برقم ايداع  41313تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :ممثلعن شركة
العربي لصناعة الجهزة المنزلية ش.م.م
 - 3165محمد عبد الجيد ابراهيم على العربى عضو منتدب المقيد برقم قيد  171913وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-06برقم ايداع  41313تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :ممثلعن شركة العربي
لصناعة التكييف والتبريد ش.م.م
 - 3166سنيجو هين سونج  SEUNGHEON SONGعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 171913
وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-06برقم ايداع  41313تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :ممثلعن
شركة شين ستيل كو ال تي دي SHIN STEEL Co.Ltd
 - 3167هاي سيوك هان  HI SEOK HANعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171913وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-06برقم ايداع  41313تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :ممثلعن شركة شين
ستيل كو ال تي دي SHIN STEEL Co.Ltd
 - 3168جينسو هير  JINSOO HURعضو منتدب المقيد برقم قيد  171913وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-06برقم ايداع  41313تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :ممثلعن شركة شين ستيل كو
ال تي دي SHIN STEEL Co.Ltd
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 - 3169صلح الدين عبد الجيد ابراهيم على العربى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  171913وتم
ايداعه بتاريخ  2021-09-06برقم ايداع  41313تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :ممثل عن
شركة العربى للتجارة والصناعة ش  .م  .م  -تمت الموافقة على إعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة وتحديد
صفاتهم وإختصاصاتهم على النحو التالي  -تفويض السيد  /صلح الدين عبدالجيد إبراهيم على العربي رئيس
مجلس الدارة ممثل عن شركة العربي للتجارة والصناعة ش.م.م في التوقيع على جميع القرارات والتصالح امام
المحامي العام والبيع للنفس وللغير وتمثيل والشطب امام كافة الجهات الحكومية والرسمية  .الشركة امام القضاء
والتصالح والتنازل والترك وتاسيس الشركات وتعديلها والتخارج والفض والفسخ و الشهار والشطب امام كافة
الجهات الحكومية والرسمية و تفويض السيد  /صلح الدين عبدالجيد إبراهيم على العربي رئيس مجلس الدارة
ممثل عن شركة العربي للتجارة والصناعة ش.م.م والسيد  /محمد عبد الجيد ابراهيم على العربي عضو مجلس
الدارة المنتدب ممثل عن شركة العربي لصناعة التكييف والتبريد ش.م.م والسيد  /مدحت محمود إبراهيم على
العربي عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة العربي لصاناعة الجهزة المنزلية ش.م.م مجتمعين أو منفردين في
التوقيع نيابة عن الشركة على كافة الوراق والشيكات والمستندات والتعامل بإسم الشركة أمام البنوك بمختلف
أنواعها من سحب وإيداع والتوقيع على عقود التسهيلت وعقود المديونية وعقود القتراض والرهن بكافة أنواعه
للنفس وللغير وتوكيل لصالح البنوك وكذا التوقيع على كافة الوراق اللزمة لذلك والتوقيع مجتمعين أو منفردين
على كافة عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية وعلى عقود بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها و تمثيل الشركة
امام كافة الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب التوثيق والسجل التجاري والشهر العقارى ومصلحة الجمارك ولهم
حق توكيل او تفويض النفس أو الغير في كل او بعض ما ذكر وبخاصة بنك مصر وكذا كفالة الغير
 - 3170عبدالرحمن محمد سعيد بركات مصفى المقيد برقم قيد  172004وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-08برقم ايداع  41604تم التأشير فى تاريخ  2021-09-08بــ  :وفاء ما علي الشركه من ديون
 تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم  -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني أو أي طريقهاخري ما لم يتم في وثيقه تعيين المصفي علي اجراءات البيع بطريقة معينه.
 - 3171ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  172104وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-08برقم ايداع  41958تم التأشير فى تاريخ  2021-09-08بــ  :غير تنفيذى
 - 3172هيثم خالد احمد بهلول محمد النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  172104وتم ايداعه
بتاريخ  2021-09-08برقم ايداع  41958تم التأشير فى تاريخ  2021-09-08بــ  :ممثل عن شركة
 NOUR FINANCIAL INVESTMENTبدل من السيد  /محمد زكريا محي الدين .
 - 3173محمد عبدالمجيد قطب حزين فرحات حسن مدير المقيد برقم قيد  172111وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-09برقم ايداع  42021تم التأشير فى تاريخ  2021-09-09بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير وهم ( محمد عبد المجيد قطب حزين فرحات و دينا رجب سيد محمد عبد الحليم و أحمد عبد
الوهاب موسى المزين ) ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها
فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين أو
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 واليداع وفتح غلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وللمدير/
محمد عبدالمجيد قطب حزين فرحات حسن منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل والتوقيع على الشيكات والسحب من البنوك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع والشراء
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل
أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .وللستاذة  /آيات علء عبد الرحيم حماد مديرة للعلقات العامة
والتسويق .
 - 3174دينا رجب سيد محمد عبدالحليم مدير المقيد برقم قيد  172111وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-09برقم ايداع  42021تم التأشير فى تاريخ  2021-09-09بــ :
 - 3175ايات علء عبدالرحيم حماد مدير المقيد برقم قيد  172111وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-09
برقم ايداع  42021تم التأشير فى تاريخ  2021-09-09بــ :
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 - 3176احمد عبدالوهاب موسى المزين مدير المقيد برقم قيد  172111وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-09برقم ايداع  42021تم التأشير فى تاريخ  2021-09-09بــ :
 - 3177عبدالرحيم انور محمد علي مدير فرع المقيد برقم قيد  104870وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-24برقم ايداع  14889تم التأشير فى تاريخ  2021-09-13بــ :
 - 3178ديفيد جندي مسعد جندى مدير المقيد برقم قيد  172252وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-13
برقم ايداع  42682تم التأشير فى تاريخ  2021-09-13بــ  :ويباشر المدير وظيفتة لمدة غير محددة  -يمثل
المديرون 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  .للمدير منفردا الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإبداع وفتح وغلق
الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشبكات وحق القتراض والرهن وكذلك لهما حـق شراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية الراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تقويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 3179وليد خالد محمد الجمل عضو منتدب المقيد برقم قيد  172271وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-13برقم ايداع  42749تم التأشير فى تاريخ  2021-09-13بــ :
 - 3180باسل محمد بهاء الدين الحينى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  172271وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-13برقم ايداع  42749تم التأشير فى تاريخ  2021-09-13بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,
ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين  -ويكون حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك لكل من السيد الستاذ /هشام عفيفى عرفه
محمد محمد (عضو مجلس الدارة ) والسيد الستاذ /وليد خالد محمد الجمل ( عضو مجلس الدارة المنتدب )
منفردين او مجتمعين وكذلك في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الرسمية وجميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة الشهر العقارى
والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة لليداع
والحفظ المركزي ومصلحة التسجيل التجارى ومكاتبها ومصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها ولجان الطعن
والهيئة القومية للتامينات الجتماعية وادارات المرور المختلفة ومصلحة الجمارك وجميع الموانئ وكافة الجهزة
التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية واعتماد وتوثيق شهادات الخبرة وتوقيع كافة العقود باسم الشركة
ولصالحها والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابتة والراضي وغيرها
باسم الشركة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقود الشتراك فى تاسيس
الشركات امام الشهر العقارى والتوثيق وجميع الجهات المختصة والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و
القرض والرهن وأي نوع من أنواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وفتح وإلغاء حسابات
الشركة لدى البنوك والسحب واليداع والتحويل من البنوك والمصارف وتوقيع الشيكات وخطابات الضمان
والعتمادات المستندية والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك كفالة الشركة امام
الغير وكفالة الغير عن الشركة وفى التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيعها
وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وإدارات المرور ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر
 - 3181يوسف اسماعيل ديب عويمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31226وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-28برقم ايداع  3807تم التأشير فى تاريخ  2021-09-15بــ  :خروج للوفاه
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 - 3182محمد يوسف اسماعيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  31226وتم ايداعه بتاريخ
 1997-07-28برقم ايداع  3807تم التأشير فى تاريخ  2021-09-15بــ  :تفويض السيد  /محمد يوسف
اسماعيل عويمر (فلسطيني الجنسية) رئيس مجلس الدارة فى إدارة العلقات العامة والمؤسسية فضل عن ذلك
التنمية التجارية للشركة وتمثيل الشركة امام القضاء والمحاكم بجميع انواعها و دراجتها  - .وكذلك تعيين السيد /
ياقوت سعد بخيت السيد عضو مجلس ادارة منتدب  .وان يكون للسيد عضو مجلس الدارة المنتدب و السيد رئيس
مجلس الدارة منفردين او مجتمعين كافة الصلحيات العادية والغير عادية للدارة والتعامل مع الجهات الحكومية
والغير حكومية  ,و البنوك بما فيها فتح الحسابات والعتمادات البنكية وذلك بالضافة إلى مايلى من الصلحيات:
 1ـ تمثيل الشركة والتوقيع على كافة العقود بكافة انواعها من بيع وشراء وتأجير وأستغلل أو غيرها مهما كانت
قيمتها وبيع السيارات بكافه انواعها وموديلتها2 .ـ حق التوقيع على الشيكات البنكية الخاصة بحسابات الشركة
بجميع البنوك وله جميع الصلحيات الخاصة بالسحب والتوقيع على كافة حسابات الشركة لدى البنوك العامله فى
جمهورية مصرالعربية3 .ـ تمثيل الشركة فى التوقيع على عقود العمل الخاصة بالموظفين والحق فى تعيين أوانهاء
عقود العمل الخاصة بموظفى الشركة 4ـ التوقيع علي كافة عقود الرهن الخاصة بأصول الشركة الثابته والمنقولة
أيا كان نوع الرهن بما فى ذلك رهن اليرادات المستقبلية والتوقيع على قروض المضمونة لهذه الرهون وكذلك
الستدانه من البنوك وفتح الحسابات المتعلقة بها والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وكافة التعاملت البنكية.
5ـ على أن يكون مسئول فى كل الوقات أمام وتحت رقابة مجلس أدارة الشركة  -6 .وله الحق في تفويض و
توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق من اختصاصات  .مع البقاء علي باقي اعضاء المجلس كما هم والتجديد
لمجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات جديدة .
 - 3184هيثم مصطفى اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  148043وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-05برقم ايداع  10714تم التأشير فى تاريخ  2021-09-15بــ  :يملك حق
التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة و اعضاء مجلس الدارة المنتدبين و كل عضو اخر
ينتدبه المجلس لهذا الغرض  ,و لرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و التوقيع على الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و التوقيع
على عقود الرهن و القرض و التسهيلت الئتمانية و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك
باسم الشركة و ضمن اغراضها  ,و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها
العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة ولصالحها  ,و حق الرهن والقتراض وحق كفالة الغير نيابة عن
الشركة و حق كفالة الغير فى المديونيات المستحقة للغير  ,وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر  ,و لمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم حق التوقيع عن الشركة
منفردين او مجتمعين
 - 3185احمد طاهر طه البدوي مدير المقيد برقم قيد  172417وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-15
برقم ايداع  43251تم التأشير فى تاريخ  2021-09-15بــ  :ويباش المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة -
يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ماحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحه التنفذيه للجمعيه العامه وللمدير الحق في التعامل باسم
الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإبداع وفتح وغلق حسابات وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان
والفراج عن راس المال كل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء وله الحق
في تعين او عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله
الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود
والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق القتراض وحق التوقيع على عقود البيع
والرهن لصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ماذكر
 - 3186بسام تحسين عبدالحى سليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  172412وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  43112تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ :
 - 3187سلوى على حسن سليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  172412وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  43112تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ :
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 - 3188حسام الدين تحسين عبدالحى سليم عبدالحى سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد 172412
وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-16برقم ايداع  43112تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ  :يمثل
رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وتـــم المــــــوافقة من أعضـــــــاء الجمعية العموميــــــة علي تفويض
له الحق في
السيد  /حسام الدين تحسين عبد الحي سليم عبد الحي سليم ( رئيس مجلس الدارة ) في التي .1 .:
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع علي جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تبرمها الشركة مع
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والفراد بكافة أشكالهم
بصفة عامة وبصفة خاصة التعامل وإنهاء كافة الجراءات أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وسجل الوكلء التجاريين والهيئة العامة لتنمية الصادرات والهيئة العامة للموصفات القياسية ووزارة التجارة
والصناعة وجميع إدارتها وهيئاتها والهيئة العامة للتنمية الصناعية وإدارة السجل الصناعي ووزارة الكهرباء
والطاقة بصفة عامة والشركات القابضة لكهرباء مصر وتوثيق جميع أنواع الدفاتر الخاصة بالشركات من الشهر
العقاري بصفة عامة وتوثيق الدفاتر التجارية من السجل التجاري والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية والشركة
المصرية للتصالت وجميع شركات التليفونات الثابتة والمحمولة والهيئة القومية للبريد ووزارة السكان
والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة عامة ووزارة التضامن الجتماعي والشئون
الجتماعية ونقابة الطباء بكافة إدارتها وزارة الصحة بكافة إدارتها وبصفة عامة وإدارة العلج الحر بصفة خاصة
لستصدار كافة التراخيص والشهادات بمختلف أنواعها من الجهات سالفة الذكر وجميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية وله في هذا الشأن جميع الصلحيات وأوسع السلطات في التعاقد باسم الشركة وتمثيلها تمثيل مطلقا
له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
وإنهاء الجراءات اللزمة في هذا الشأن.2 .
السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
له الحق في تمثيل الشركة قانونيا أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي كل
بالجل .3 .
ما يخص الشركة من المستندات والوراق الخاصة بالشركة لدي جميع المصالح الحكومية والجهات الدارية
له الحق في التوقيع علي عقود البيع للغير والشراء للعقارات والراضي
ومصلحة الشهر العقاري .4 .
والسيارات وغيرها من الصول الثابتة باسم الشركة ولصالحها وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع أمام
الشهر العقاري في إنهاء عمليات البيع للغير والشراء للعقارات والراضي والسيارات وغيرها من الصول وكذلك
له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم
وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي
الشركة ولصالحها باسم الشركة سواء بنفسه أو بموجب توكيلت .5 .
وله الحق في تأسيس الشركات وتعديلها ولهم كافة الصلحيات
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم .6
في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديلها وذلك أمام كافة الجهات المعنية بهذا بصفة عامة والشهر العقاري
والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة وأيضا حق شراء أسهم شركات أخري أو
له الحق في التوقيع عن الشركة أمام البنوك
المساهمة والكتتاب في أسهم شركات آخري باسم الشركة .7 .
والمصارف والهيئات المالية وفتح الحسابات البنكية وإصدار الشيكات وفتح العتمادات وطلب واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وتمثيل الشركة في جميع المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وحق السحب
واليداع من البنوك والتوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة للغير باسم الشركة وحق الرهن والقتراض
والحصول علي التسهيلت الئتمانية وفتح وغلق الحسابات باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع
وله الحق في التوقيع علي عقود الرهن
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها.8 .
والقتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وغيرها باسم الشركة ولصالحها لصالح
البنوك أو للغير وله حق توكيل البنك أو الغير في كل أو بعض ما ذكر وذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض
وأمام البنوك وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية .9 .
ما ذكر.
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 - 3189عمرو ابوالفتوح متولى خضر مدير المقيد برقم قيد  172450وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  43350تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ  :ويباشر المديرون وظائفهما
لمدة غير محددة  -يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية
العامة .وللمديرين 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 على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 3190أسامه عبد المجيد على الطوخى مدير المقيد برقم قيد  172450وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  43350تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ :
 - 3191محمد عبدالنبى السيد عبدالنبى مدير المقيد برقم قيد  172456وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  43356تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ  :ميباشر المدير وظائفة لمدة غير
محددة  -يمثل المديران 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  -و للمدير السيد /
محمد عبدالنبي السيد عبدالنبي حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة و ضمن
اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة و ممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات و المنقولت بإسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و
التجارية وإبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ,وللسيدة  /نسمة جمال محمد خليفه حق إدارة العلقات العامة فى
الشركة
 - 3192اسلم عمرو اسماعيل الشواربى مدير المقيد برقم قيد  172456وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  43356تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ  :استقالة
 - 3193نسمه جمال محمد خليفه مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  172456وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-16برقم ايداع  43356تم التأشير فى تاريخ  2021-09-16بــ :
 - 3194مارينا رفعت مناع مدير فرع المقيد برقم قيد  162621وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-01
برقم ايداع  10080تم التأشير فى تاريخ  2021-09-19بــ :
 - 3195خروج شريك مذكور بالعقد شريك المقيد برقم قيد  172541وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-19برقم ايداع  43568تم التأشير فى تاريخ  2021-09-19بــ :
 - 3196دخول شريك مذكور بالعقد شريك المقيد برقم قيد  172541وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-19
برقم ايداع  43568تم التأشير فى تاريخ  2021-09-19بــ :
 - 3197ممدوح النبيشى كامل محمد النبيشى مدير المقيد برقم قيد  172758وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-21برقم ايداع  44298تم التأشير فى تاريخ  2021-09-21بــ :
 - 3198محمد سعيد رواش عبد العزيزابو الوفا مدير المقيد برقم قيد  172758وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-21برقم ايداع  44298تم التأشير فى تاريخ  2021-09-21بــ :
 - 3199احمد محمد مامون النقراشى مدير المقيد برقم قيد  172758وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-21
برقم ايداع  44298تم التأشير فى تاريخ  2021-09-21بــ :
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 - 3200اسامة بدر ابراهيم ابوطالب مدير فرع المقيد برقم قيد  172891وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-23برقم ايداع  44611تم التأشير فى تاريخ  2021-09-23بــ :
 - 3287احمد على سيد منصور بدرالدين نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  176350وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-21برقم ايداع  55752تم التأشير فى تاريخ  2021-11-21بــ :
 - 3288محمد على سيد منصور بدر الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  176350وتم ايداعه
بتاريخ  2021-11-21برقم ايداع  55752تم التأشير فى تاريخ  2021-11-21بــ :
 - 3289على سيد منصور سيد بدر الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  176350وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-21برقم ايداع  55752تم التأشير فى تاريخ  2021-11-21بــ  :قرر الجمعية ان يكون حق
الكفاله للغير للعضاء مجلس الدارة الثلثة مجتمعين او منفردين
 - 3290رنا جميل سعيد عبادي عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  129278وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-25برقم ايداع  55159تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ  :مستقل
 - 3291شريف احمد السيد عبد العال عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  129278وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-25برقم ايداع  55159تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ  :مستقل
 - 3292عدنان الزرهونى  Adnane Zerhouniعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  129278وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-25برقم ايداع  55159تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ  :شركة جلوبال
كورب للخدمات المالية
 - 3293سويتا بنميستا  Sweta Penemestaعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  129278وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-25برقم ايداع  55159تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ  :شركة جلوبال كورب
للخدمات المالية
 - 3294احمد حسين عبد الحي محمد العرابي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  129278وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-25برقم ايداع  55159تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ  :شركة جلوبال كورب
للخدمات المالية
 - 3295علء الدين صلح الدين عبدالحليم راضى سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 129278
وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-25برقم ايداع  55159تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ  :شركة
جلوبال كورب للخدمات المالية
 - 3296حاتم محمد سمير عبدالحميد عبدالحميد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  129278وتم ايداعه
بتاريخ  2018-12-25برقم ايداع  55159تم التأشير فى تاريخ  2021-11-23بــ  :بالصالة عن نفسة -
اعادة تشكيل مجلس الدارة لدورة جديدة مدتها ثلثة سنوات  -وذلك مع بقاء كافة السلطات والصلحيات الممنوحة
للسيد  /حاتم محمد سمير عبدالحميد  -رئيس مجلس الدارة كما هى دون اى تعديل
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 - 3201احمد سعد عبد ا عبد الرؤوف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  172891وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-23برقم ايداع  44611تم التأشير فى تاريخ  2021-09-23بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة و
للمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو
مجتمعين  .و لرئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم بما في ذلك على سبيل
المثال ل الحصر الهيئة العامة للرقابة المالية  ,والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  ,والهيئة العامة للتنمية
الصناعية  ,ومصلحة الضرائب  ,ومكاتب السجل التجاري  ,ومكاتب الشهر العقاري  ,والبورصة المصرية ,
والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ,وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ,ووزارة البترول والهيئة
العامة للبترول  ,وجميع الوزارات وجميع الدارات المتعلقة بهذه الوزارات وله حق التعامل مع الشهر العقاري
والتوقيع على عقود التأسيس للشركات والتوقيع على عقود التعديل للشركات بعد موافقة الجمعية العامة للشركة أول
والعلمات التجارية ومصلحة الضرائب بكافة أنواعها  .كما يحق له – منفردا  -التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح الحسابات البنكية وغلقها وكذلك التوقيع على
المستندات الخاصة بتنفيذ إجراءات فتح وغلق الحسابات البنكية و إصدار خطابات و شهادات الضمان و حق
القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و
ضمن أغراضها و كذلك له منفردا الحق في التوقيع على عقود الشراء و البيع البتدائية والنهائية لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمركبات وشراء واستئجار البضائع والمنقولت أو أي شيء آخر قد
يعتبر ضروريا أو مناسبا لحتياجات الشركة وعلى كافة التعاقدات الخارجية داخل أو خارج مصر  .وله منفردا
الحق في إدارة الشركة والتصرف باسمها باستثناء المور المنصوص عليها صراحة في النظام الساسي للشركة أو
القانون أو اللئحة التنفيذية لحالتها إلى الجمعية العامة وكل ذلك باسم و لصالح الشركة ويحق له – منفردا -
التوقيع على عقود شراء السهم والسندات والتوقيع على عقود الشراكة والستحواذ والدمج وعقود الوكالت
التجارية والتمثيل التجاري وشراء اصول الخزانة داخل أو خارج مصر  .وله منفردا الحق في التوقيع أمام
البنوك والسحب واليداع بدون حد أقصى والعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والشهادات البنكية
والتوقيع على وثائق وعقود القرض والرهون التجارية والعقارية وإقرارات التسهيلت البنكية المحلية والجنبية
داخل أو خارج مصر  .وله – منفردا  -الحق في التوقيع على الشيكات أو إجراء التحويلت البنكية من خلل
الوسائل اللكترونية والسحب و اليداع أو قبول أو إقرار أو دفع أو تلبية أي من الكمبيالت أو السندات الذنية أو
الشيكات أو المسودات أو أوامر الدفع أو تسليم الموال وله – منفردا  -الحق في التوقيع على عقود بيع الصول
الثابتة للنفس والغير بما فيها السيارات والمركبات بكافة أنواعها واللت والمعدات وكل ذلك باسم الشركة
ولمصلحتها وله الحق فى التوقيع على كافة أنواع عقود البيع البتدائية والنهائية وعقود الدارة وتجديد التراخيص
وشهادات البيانات والمخالفات والتعامل مع الدارة العامة للمرور ونيابات المرور في كافة أنحاء الجمهورية .
ولرئيس مجلس الدارة
ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق السحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك .
منفردا الحق فى الكفالة التضامنية للشركات لدى البنوك والجهات التمويلية المختلفة وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها  .وله – منفردا  -الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 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 له الحق فى توكيل أو تفويض الغير في
كل أو بعض ما ذكر .

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

Page 1183 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3202عبدالرءوف حنفى حسانين كامل مدير المقيد برقم قيد  172945وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-26برقم ايداع  44745تم التأشير فى تاريخ  2021-09-26بــ  :يمثل المدير الشركة في علقته
مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحه وله الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 3203ايمن محمد عبدل محمد زيدان مدير المقيد برقم قيد  172945وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-26برقم ايداع  44745تم التأشير فى تاريخ  2021-09-26بــ  :أستقالة
 - 3204علي محمد امين احمد مدير المقيد برقم قيد  172957وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-26برقم
ايداع  44757تم التأشير فى تاريخ  2021-09-26بــ  :استقاله
 - 3205ابراهيم حسونه نجم الدين حسونه مدير المقيد برقم قيد  172957وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-26برقم ايداع  44757تم التأشير فى تاريخ  2021-09-26بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة
غير محددة  -يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بأسمها فيما عدا ما اتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة للمدير
منفرد الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وله الحق فى فتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات كل ذلك بأسم الشركة ولصالحها لم حق توكيل او تفويض الغير فى
بعض او كل ما ذكر
 - 3206احمد عبدالجليل احمد عبدالرحمن ابوحمر مدير المقيد برقم قيد  173052وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-27برقم ايداع  45012تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ  :استقالة
 - 3207احمد عبدالستار محمود احمد عوض مدير المقيد برقم قيد  173052وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-27برقم ايداع  45012تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ :
 - 3208مصطفى عبد الجليل احمد ابو حمر مدير المقيد برقم قيد  173052وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-27برقم ايداع  45012تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ :
 - 3209محمد السيد احمد الشرقاوي مدير المقيد برقم قيد  173052وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-27
برقم ايداع  45012تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ :
 - 3210هيثم عباس عبدالرحمن عليان مدير المقيد برقم قيد  173052وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-27برقم ايداع  45012تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمده
غير محدده بنفس الصلحيات
 - 3211عصام اشرف على السيد الشيخ مدير عام المقيد برقم قيد  173149وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-27برقم ايداع  45403تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ :
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 - 3212محمد احمد احمد حسن عامر مدير المقيد برقم قيد  173149وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-27برقم ايداع  45403تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ  :تنفيذي للشركة  -ويباشر
المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  -يمثل المديرون الثلثه الشـركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو
منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشـركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشـركة
أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين الثلثه منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشـركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشـركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشـراء لصول
الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشـركة وتحديد مرتباتهم واجور هم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات
الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم
مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشـركه وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 3213محمد اشرف علي السيد الشيخ مدير المقيد برقم قيد  173149وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-27برقم ايداع  45403تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ  :شئون مالية وادارية
 - 3214صبري ابراهيم عيسى على مدير فرع المقيد برقم قيد  173191وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-28برقم ايداع  45491تم التأشير فى تاريخ  2021-09-28بــ  :للفرعين
 - 3215محسن سعيد على حسين مدير المقيد برقم قيد  173274وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-29
برقم ايداع  45910تم التأشير فى تاريخ  2021-09-29بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على
الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في شراء وتعيين 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 وكفاله
الغير في كل أو بعض ماذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها . .
 - 3216ايه احمد عبد الوهاب احمد مدير المقيد برقم قيد  173323وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-30
برقم ايداع  46023تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ :
 - 3217خالد يوسف فريد الربضى مدير المقيد برقم قيد  173323وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-30
برقم ايداع  46023تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ  :قبول استقالة
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 - 3218سعيد عبد الحميد عبد المعطى الكيالى مدير المقيد برقم قيد  173323وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-30برقم ايداع  46023تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة. .يمثل المديرون الشركة فى علقتهم مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة .وللمديرين السيدة  /ايه احمد عبد الوهاب احمد والسيد  /اسامه سعيد عبد الحميد الكيالي والسيد/
سعيد عبد الحميد عبد المعطى الكيالي منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم الحق فى تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وإبرام
العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق التوقيع على عقود الشراء باسم
الشركة ولصالحها ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .وللمدير السيد  /سعيد عبد
الحميد عبد المعطى الكيالي منفردا الحق في التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وكذلك الحق فى التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
وللمديرين السيدة  /ايه احمد عبد الوهاب احمد والسيد/اسامه سعيد عبد الحميد الكيالي مجتمعين الحق فى التوقيع
على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم
الشركة ولصالحها وكذلك الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات
وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهم
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية باسم الشركة ولصالحها ولهم
الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 3219اسامه سعيد عبد الحميد الكيالى مدير المقيد برقم قيد  173323وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-30برقم ايداع  46023تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ :
 - 3220سراج الدين محمد منير عبد المتعال خطاب مدير المقيد برقم قيد  173366وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-30برقم ايداع  46214تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ :
 - 3221خالد عبدالنبي على على
عبدالهادى مدير المقيد برقم قيد  173366وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-30برقم ايداع  46214تم
التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ :
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 - 3222محمد ابراهيم محمد سالم مدير المقيد برقم قيد  173366وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-30
برقم ايداع  46214تم التأشير فى تاريخ  2021-09-30بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  -يمثل
السيد  /محمد ابراهيم محمد سالم الشركة في علقته مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في
التوقيع علي عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في
كل او بعض ما ذكر .ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر  ,وللسادة المديرين التى اسمائهم مجتمعين فقط مع السيد /محمد ابراهيم محمد سالم – وهم -1 :
ويمثل السيد /سراج الدين محمد منير عبدالمتعال خطاب – مدير وشريك  -2 .ويمثل السيد /خالد عبدالنبى على
على عبدالهادى – مدير وشريك  .الحق فى التعامل بإسم الشركة فى علقتها مع الغير وامام الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتسيير امور الشركة اليومية ,وحق
تعيين وعزل موظفى ومستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض المبالغ  ,وحق ابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بالشركة بالنقد او بالجل
 - 3223احمد حمزة عبد الرحيم حمزة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173522وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-04برقم ايداع  46622تم التأشير فى تاريخ  2021-10-04بــ  :استقالة
 - 3224مها فواز نصوح النابلسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173522وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-04برقم ايداع  46622تم التأشير فى تاريخ  2021-10-04بــ :
 - 3225ممدوح حشمت يوسف حنا مدير فرع المقيد برقم قيد  173507وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-05برقم ايداع  46607تم التأشير فى تاريخ  2021-10-05بــ :
 - 3226أملي اميل فايز عازر مدير المقيد برقم قيد  173507وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-05برقم
ايداع  46607تم التأشير فى تاريخ  2021-10-05بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم المدة غير محددة
 - 3227اناسيمون ممدوح حشمت يوسف مدير المقيد برقم قيد  173507وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-05برقم ايداع  46607تم التأشير فى تاريخ  2021-10-05بــ :
 - 3228فرح ياسرابراهيم سيد عبد الغفار مدير المقيد برقم قيد  173539وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-05برقم ايداع  46839تم التأشير فى تاريخ  2021-10-05بــ :
 - 3229نائلة ماجد ابراهيم محمد الوتيدي مدير المقيد برقم قيد  173539وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-05برقم ايداع  46839تم التأشير فى تاريخ  2021-10-05بــ :
 - 3230احمد محمد خليل محمد خليل عواد مدير فرع المقيد برقم قيد  173603وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-05برقم ايداع  47084تم التأشير فى تاريخ  2021-10-05بــ  :استقالة
 - 3231وحيد عبد الفتاح سيد محمد عبد الجليل مدير فرع المقيد برقم قيد  173603وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-05برقم ايداع  47084تم التأشير فى تاريخ  2021-10-05بــ :
 - 3232مارتن هورغان  Martin Horganعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173679وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-06برقم ايداع  47329تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ :
 - 3233عمرو محمد حسونة احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173679وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  47329تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ  :وعضو منتدب
 - 3234روس إيان جيرارد  Ross Ian Jerrardعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173679وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-06برقم ايداع  47329تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ :
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 - 3235ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173679وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  47329تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ  :منح السيد/عمرو محمد حسونه
احمد بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب بـ "الشركة" الصلحيات التية :التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 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 .إبرام وتعديل وإنهاء العقود التالية,
على أن تكون ذات صلة بالعمال المعتادة لتصريف أمور الشركة :العقود المتعلقة بتقديم الخدمات أو المرافق
اللزمة لتشغيل الشركة ,على سبيل المثال وليس الحصر :شركة الكهرباء وشركة الغاز والشركة المصرية
للتصالت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية للتأمين الجتماعي؛ العقود المتعلقة بشراء
السلع اللزمة لتشغيل أنشطة مواقع مشروعات التعدين و/أو ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعدين و/أو صيانة
وإصلح اللت والمعدات وأي أصول أخرى ذات صلة بمشروعات التعدين .التعامل مع جميع البنوك
والمصارف ويشمل ذلك سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع
علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ,وتفعيل الحسابات المصرفية ,وطلب دفاتر
الشيكات ,والبيانات المصرفية وتأكيد الرصيد ,تقديم طلب لفتح حساب مصرفي جديد للموظفين الجدد وإضافة هذا
الحساب إلى كشوف المرتبات ,تنشيط الخدمات المصرفية عبر النترنت ,وتوفير المعلومات المطلوبة من البنك
وتحديثها ,وتسديد مدفوعات عن طريق الشيكات أو التحويل إلى الغير ,لكل معاملة واحدة وكذلك اعداد والموافقة
على كشف الرواتب الشهري لموظفي الشركة .تمثيل الشركة أمام أي جهة حكومية ,بما في ذلك على سبيل المثال
ل الحصر الوزارات والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
ومكاتب التأمينات الجتماعية ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة
البيئة ووزارة الدفاع ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها و مكاتب السجل التجاري و الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها و مصلحة الجمارك بكافة إداراتها وفروعها
و الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وأقسام الشرطة ومكاتب تصاريح العمل ,لنجاز أي عمل أو طلب,
والقيام بأية إجراءات رسمية أو توقيع أي وثيقة أو استمارة أو استبيان لتسليم وتلقي أي مما سبق ,وكذلك أي
إخطارات أو مراسلت أخرى .ويحق للعضو المنتدب توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته نيابة
عن الشركة.
 - 3236عمرو محمد حسونة احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173680وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  47330تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ  :وعضو منتدب
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 - 3237ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173680وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  47330تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ  :منح السيد/عمرو محمد حسونه
احمد بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب بـ "الشركة" الصلحيات التية :التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 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 .إبرام وتعديل وإنهاء العقود التالية,
على أن تكون ذات صلة بالعمال المعتادة لتصريف أمور الشركة :العقود المتعلقة بتقديم الخدمات أو المرافق
اللزمة لتشغيل الشركة ,على سبيل المثال وليس الحصر :شركة الكهرباء وشركة الغاز والشركة المصرية
للتصالت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية للتأمين الجتماعي؛ العقود المتعلقة بشراء
السلع اللزمة لتشغيل أنشطة مواقع مشروعات التعدين و/أو ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعدين و/أو صيانة
وإصلح اللت والمعدات وأي أصول أخرى ذات صلة بمشروعات التعدين .التعامل مع جميع البنوك
والمصارف ويشمل ذلك سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع
علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ,وتفعيل الحسابات المصرفية ,وطلب دفاتر
الشيكات ,والبيانات المصرفية وتأكيد الرصيد ,تقديم طلب لفتح حساب مصرفي جديد للموظفين الجدد وإضافة هذا
الحساب إلى كشوف المرتبات ,تنشيط الخدمات المصرفية عبر النترنت ,وتوفير المعلومات المطلوبة من البنك
وتحديثها ,وتسديد مدفوعات عن طريق الشيكات أو التحويل إلى الغير ,لكل معاملة واحدة وكذلك اعداد والموافقة
على كشف الرواتب الشهري لموظفي الشركة .تمثيل الشركة أمام أي جهة حكومية ,بما في ذلك على سبيل المثال
ل الحصر الوزارات والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
ومكاتب التأمينات الجتماعية ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة
البيئة ووزارة الدفاع ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها و مكاتب السجل التجاري و الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها و مصلحة الجمارك بكافة إداراتها وفروعها
و الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وأقسام الشرطة ومكاتب تصاريح العمل ,لنجاز أي عمل أو طلب,
والقيام بأية إجراءات رسمية أو توقيع أي وثيقة أو استمارة أو استبيان لتسليم وتلقي أي مما سبق ,وكذلك أي
إخطارات أو مراسلت أخرى .ويحق للعضو المنتدب توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته نيابة
عن الشركة.
 - 3238روس إيان جيرارد  Ross Ian Jerrardعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173680وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-06برقم ايداع  47330تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ :
 - 3239مارتن هورغان  Martin Horganعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173680وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-06برقم ايداع  47330تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ :
 - 3240روس إيان جيرارد  Ross Ian Jerrardعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173681وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-06برقم ايداع  47331تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ :
 - 3241مارتن هورغان  Martin Horganعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173681وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-06برقم ايداع  47331تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ :
 - 3242عمرو محمد حسونة احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173681وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  47331تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ  :وعضو منتدب
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 - 3243ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173681وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-06برقم ايداع  47331تم التأشير فى تاريخ  2021-10-06بــ  :منح السيد/عمرو محمد حسونه
احمد بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب بـ "الشركة" الصلحيات التية :التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 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 .إبرام وتعديل وإنهاء العقود التالية,
على أن تكون ذات صلة بالعمال المعتادة لتصريف أمور الشركة :العقود المتعلقة بتقديم الخدمات أو المرافق
اللزمة لتشغيل الشركة ,على سبيل المثال وليس الحصر :شركة الكهرباء وشركة الغاز والشركة المصرية
للتصالت وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية للتأمين الجتماعي؛ العقود المتعلقة بشراء
السلع اللزمة لتشغيل أنشطة مواقع مشروعات التعدين و/أو ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعدين و/أو صيانة
وإصلح اللت والمعدات وأي أصول أخرى ذات صلة بمشروعات التعدين .التعامل مع جميع البنوك
والمصارف ويشمل ذلك سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع
علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ,وتفعيل الحسابات المصرفية ,وطلب دفاتر
الشيكات ,والبيانات المصرفية وتأكيد الرصيد ,تقديم طلب لفتح حساب مصرفي جديد للموظفين الجدد وإضافة هذا
الحساب إلى كشوف المرتبات ,تنشيط الخدمات المصرفية عبر النترنت ,وتوفير المعلومات المطلوبة من البنك
وتحديثها ,وتسديد مدفوعات عن طريق الشيكات أو التحويل إلى الغير ,لكل معاملة واحدة وكذلك اعداد والموافقة
على كشف الرواتب الشهري لموظفي الشركة .تمثيل الشركة أمام أي جهة حكومية ,بما في ذلك على سبيل المثال
ل الحصر الوزارات والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
ومكاتب التأمينات الجتماعية ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة
البيئة ووزارة الدفاع ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها و مكاتب السجل التجاري و الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها و مصلحة الجمارك بكافة إداراتها وفروعها
و الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وأقسام الشرطة ومكاتب تصاريح العمل ,لنجاز أي عمل أو طلب,
والقيام بأية إجراءات رسمية أو توقيع أي وثيقة أو استمارة أو استبيان لتسليم وتلقي أي مما سبق ,وكذلك أي
إخطارات أو مراسلت أخرى .ويحق للعضو المنتدب توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته نيابة
عن الشركة.
 - 3244دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173765وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-11برقم ايداع  47622تم التأشير فى تاريخ  2021-10-11بــ  :كممثلة عن شركة فلت  6لبز
اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات ش.م.م Flat6Labs Accelerator for IT And
 ,Project Management S.A.Eبدل من السيده  /مارى تريز سمير رياض فام
 - 3245دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  173893وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-12برقم ايداع  47939تم التأشير فى تاريخ  2021-10-12بــ  :كممثلة عن شركة فلت  6لبز
اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات ش.م.م Flat6Labs Accelerator for IT And
 Project Management S.A.Eبدل من السيده  /مارى تريز سمير رياض فام
 - 3246هانى عبد الحفيظ عبدالرحيم محمد مدير المقيد برقم قيد  173990وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-14برقم ايداع  48340تم التأشير فى تاريخ  2021-10-14بــ :
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 - 3247ايرينى البدرى عبيد ايوب مدير المقيد برقم قيد  173990وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-14
برقم ايداع  48340تم التأشير فى تاريخ  2021-10-14بــ  :يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير
ولهما مجتعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداراة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة .وللمديران مجتعين أو منفردين الحق التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات
والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع اصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في 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 بمعملت
الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3248محمود سعيد فرحات محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  174091وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-14برقم ايداع  48531تم التأشير فى تاريخ  2021-10-14بــ  :يكون للسيد \
محمود سعيد فرحات محمد والسيد \محمد سعيد فرحات محمد والسيد\وليد حسن زكى المليجى والسيد\محمد حافظ
محمد محمد السيد نصار مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض
ودفع المبالغ الماليه وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها
؛وللسيد رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع اى من السيد \محمد سعيد فرحات او السيد\وليد حسن زكى المليجى او
السيد\محمد حافظ محمد محمد السيد نصار فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات .وللسيد \ محمود سعيد فرحات محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق فى ابرام كافه
العقود والعقود المتعلقه ببيع وشراء الوحدات السكنيه والداريه والترفيهيه والتجاريه الخاصه بمشروعات الشركه
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل وحق التوقيع على عقود تاسيس الشركات
وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها
وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك
باسم الشركه وضمن اغراضها .
 - 3249اسلم محمد نديم محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  174304وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-19
برقم ايداع  49304تم التأشير فى تاريخ  2021-10-19بــ :
 - 3250محمود احمد محمد سلطان مصفى المقيد برقم قيد  174370وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-19برقم ايداع  49470تم التأشير فى تاريخ  2021-10-19بــ  :يقوم المصفي بجميع العمال
التي تقضيها التصفية وعلي وجه الخصوص  -:وفاء ما علي الشركة من الديون بيع مال الشركة منقول اوعقارا
بالمزاد او باية طريقة معينة اخري ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي علي اجزاء البيع بطريقة معينة تمثيل
الشركة امام القضاء الشركة من الديون
 - 3251جميل محمد سمير الشوا شريك المقيد برقم قيد  174422وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-20
برقم ايداع  49622تم التأشير فى تاريخ  2021-10-20بــ  :توضيح الجنسية
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- 3252
عل حنفى حنـفى محمـود مدير المقيد برقم قيد  174556وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-25برقم ايداع
 50069تم التأشير فى تاريخ  2021-10-25بــ  - :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين
او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم لصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق
توكيل او تفويض الغيرفي كل او بعض ماذكر ولهم مجتمعين ومنفردين حق التعامل مع جميع البنوك او المصارف
من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج
عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها .
 - 3253محمد جمال فهمى عبدالسلم مدير فرع المقيد برقم قيد  53711وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-04برقم ايداع  16199تم التأشير فى تاريخ  2021-10-26بــ  :من الناحية الفنية والسياحية
 - 3254ايمن احمد فتحى عبد العزيز هاشم مدير المقيد برقم قيد  174697وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-26برقم ايداع  50409تم التأشير فى تاريخ  2021-10-26بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فقط في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين فقط الحق في
التعامل بإسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافه
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض
والرهن وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع مجتمعين فقط علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه
السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهما مجتمعين فقط حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 3255خالد حسين محمود محمد مدير المقيد برقم قيد  174747وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-26
برقم ايداع  50679تم التأشير فى تاريخ  2021-10-26بــ  :استقاله عن استمراره كمدير لشركه ايه  -اس -
كيه للتوكيلت التجاريه A-S-K
 - 3256محمد سامح محمد صبري محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  174747وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-26برقم ايداع  50679تم التأشير فى تاريخ  2021-10-26بــ :
 - 3257سامح محمد صبري محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  174747وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-26برقم ايداع  50679تم التأشير فى تاريخ  2021-10-26بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم
لمده غير محدده
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 - 3258فادى يوسف يعقوب غالى مدير المقيد برقم قيد  174771وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-27
برقم ايداع  50703تم التأشير فى تاريخ  2021-10-27بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.
وللمديرين ( محمد عمرو احمد شقير – فادي يوسف يعقوب غالي ) مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن
رأس المال والقتراض والتوقيع على عقود الرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها.
وللمديرين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وإبرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل ولهما حق توكيل الغير
في كل أو بعض ما ذكر.
 - 3259محمد عمرو احمد شقير مدير المقيد برقم قيد  174771وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-27
برقم ايداع  50703تم التأشير فى تاريخ  2021-10-27بــ :
 - 3260محمد حسين رجب ابراهيم عبدالباسط مدير المقيد برقم قيد  174771وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-27برقم ايداع  50703تم التأشير فى تاريخ  2021-10-27بــ  :استقالة
 - 3261منال بهى الدين محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  175051وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-01
برقم ايداع  51679تم التأشير فى تاريخ  2021-11-01بــ  :بنفس الصلحيات والختصاصات
 - 3262احمد بهجت محرم محمد مدير المقيد برقم قيد  175051وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-01
برقم ايداع  51679تم التأشير فى تاريخ  2021-11-01بــ  :استقالة
 - 3263عمر عبدالباقى احمد احمد عبدالباقى مدير المقيد برقم قيد  175064وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-02برقم ايداع  51733تم التأشير فى تاريخ  2021-11-02بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة
غير محددة وذلك بعد التاكد من ان المدير لم يسبق صدور احكام قضائية ضده وبانه لم يسبق صدور احكام عليه
بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد ( (,)163 (,)162 (,) 89
 )164من قانون الشركات  -يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية
العامة  .وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات والذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وللمدير حق
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ماذكر .
 - 3264محمد صابر عبدالعليم عبدالمطلب مدير فرع المقيد برقم قيد  175099وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-02برقم ايداع  51869تم التأشير فى تاريخ  2021-11-02بــ :
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 - 3265هانى ابراهيم صالح حسن ابو بكر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  73861وتم
ايداعه بتاريخ  2014-05-15برقم ايداع  11673تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ  :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين أو مجتمعين  -ولرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردا او اى اثنين من أعضاء مجلس
الدارة مجتمعين حق التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لرئيس مجلس الدارة او اى اثنين من اعضاء مجلس الدارة الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم باسم الشركة ولصالحها  -ولرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق الحسابات
و استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق التوقيع على عقود
القتراض من البنوك و رهن وبيع اصول الشركة والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية امام الشهر العقارى
والتوقيع على عقود المقاولة والمقاولة من الباطن والتوريدات  -كما يختص مجلس الدارة بالصلحية للموافقة على
ابرام التنازل عن او التعهد بالمساهمة فى المشروعات بنصيب أو بجزء من العمال وكذا تكوين وتصفية
المشروعات والشتراك بأعباء وتعهدات أخرى وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3266احمد سمير محمود شعراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73861وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-15برقم ايداع  11673تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ :
 - 3267محمود محمد نجيب عز الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73861وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-15برقم ايداع  11673تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ  :استقالة
 - 3268اشرف محمد عبده محجوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73861وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-15برقم ايداع  11673تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ  :استقالة
 - 3269احمد محمد ابراهيم محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  73861وتم ايداعه بتاريخ
 2014-05-15برقم ايداع  11673تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ :
 - 3270عمرو منصور محمد كامل منصور
حسن مدير المقيد برقم قيد  175200وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-03برقم ايداع  52120تم
التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ :
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 - 3271فاروق حامد علي مدير المقيد برقم قيد  175200وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-03برقم
ايداع  52120تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ  :شركة SEAONE,SOCIESAS LIMITADA
 .شركة سي وان المحدودة "رقم القيد  - 21113265-يمثل المديرون الشركة في عالقتها مع الغير  ,ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .لشركه " SEAONE,SOCIESAS LIMITADA
شركة سي وان المحدودة " رقم القيد  21113265-و يمثلها السيد  /فاروق حامد علي – جواز سفر رقم
– PAK928483وللسيد  /سعيد محمود حامد محمد عبد المعطي مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم
الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم و لشركه  SEAONE,SOCIESAS LIMITADAرقم القيد  21113265-ويمثلها
السيد  /فاروق حامد علي – جواز سفر رقم – PAK928483منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وله حق التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال و القتراض والرهن وبيع
أصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها
وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات
والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها  .وللسيد /للسيد  /سعيد محمود حامد محمد عبد المعطي حق
التوقيع علي الشيكات التي تصدر من الشركه لصالح الغير وحق التوقيع علي نماذج واستمارات التحويلت البنكيه
وايداع الموال بالبنوك وله حق التوقيع علي التفويض للغير لسحب وايداع الشيكات والموال التي تصدر لصالح
الشركه وكذلك له حق اصدار كافه التوكيلت القضائيه او الخاصه بالتعامل مع الخطوط الملحيه واستلم التلكسات
والبوالص والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتوقيع علي عقود الشراء فقط وعقود اليجار .و
للسيد  /عمرو منصور محمد كامل منصور حسن منفردآ حق إدارة شئون النقل الدولي والتعامل مع الخطوط
الملحيه وهيئة الملحه البحريه وهيئة الجمارك المصريه و هيئة الطرق والكباري وابرام العقود وتنفيذها مع هذه
الهيئات.
 - 3272سعيد محمود حامد عبد المعطي مدير المقيد برقم قيد  175200وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-03برقم ايداع  52120تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ :
 - 3273احمد عصام محمد مرتضى خميس مدير فرع المقيد برقم قيد  175215وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-03برقم ايداع  52135تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ :
 - 3274احمد عصام محمد مرتضى خميس مدير المقيد برقم قيد  175215وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-03برقم ايداع  52135تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمده
غير محدوده  -يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا 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
و فتح و غلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق الفراج عن
راس مال الشركة المودع بالبنك وحق استصدار خطابات الضمان وحق التوقيع علي و شهادات وحق الفراج عن
راس المال الشركة المودع بالبنك و حق استصدار خطابات الضمان و حق التوقيع على عقود القتراض والرهن
كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و العقارات و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و
تحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع
و تسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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 - 3275احمد السيد محمد غازى مدير المقيد برقم قيد  175220وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-03
برقم ايداع  52140تم التأشير فى تاريخ  2021-11-03بــ  - :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسهما فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعيه العامه و للسيدة  /فتحية اكرم احمد عبد الغنى منتصر
بصفتها مديرة الشركة و السيد  /محمد والى محمد والى بصفته مدير الشركة و السيد  /احمد السيد محمد غازى
مدير الشركة لهم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع على شيكات و حق الفراج عن رأس المال الشركة المودع بالبنك و حق استصدار خطابات
الضمان و حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع
على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و العقارات و
لهم الحق فى تعين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك بأسم الشركة و
لصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنية و التجارية و ابرام
كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3276ولء عبد الحميد محمد عبد الحميد
سلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  175476وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-08برقم ايداع
 53040تم التأشير فى تاريخ  2021-11-08بــ  :منح حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها لكل شخص
مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,وللمجلس الحق في أن يعين عده مديرين أو
وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين علي أن يصبح حق التوقيع لــــ:
 -1السيد  /ولء عبد الحميد محمد عبد الحميد سلم رئيس مجلس الدارة  -2السيد /ماجد عبد الرحمن مصطفي
هوانه عضو مجلس الدارة  -3السيد  /حاتم عبد العزيز محمد محرم عضو مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين
ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك
 - 3277هشام رمضان محمود الخضرى مدير المقيد برقم قيد  175585وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-10برقم ايداع  53535تم التأشير فى تاريخ  2021-11-10بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة
غير محددة  -يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .وللسيد
 /هشام رمضان محمود الخضرى مدير الشركة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والعقارات بإسم الشركة ولصالحها وله حق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 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 .
 - 3278محمد رمضان عبد السلم الكبير مدير المقيد برقم قيد  175585وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-10برقم ايداع  53535تم التأشير فى تاريخ  2021-11-10بــ  :استقاله
 - 3279مروان وصفى على سيد مدير فرع المقيد برقم قيد  175761وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-14برقم ايداع  54061تم التأشير فى تاريخ  2021-11-14بــ :
 - 3280ماجد فرنسيس جبر ينى مدير فرع المقيد برقم قيد  175761وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-14برقم ايداع  54061تم التأشير فى تاريخ  2021-11-14بــ :
 - 3281احمد جاب ا شوقى على مدير فرع المقيد برقم قيد  175761وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-14برقم ايداع  54061تم التأشير فى تاريخ  2021-11-14بــ :
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 - 3282زغلول مصطفى محمود ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  175811وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-14برقم ايداع  54111تم التأشير فى تاريخ  2021-11-14بــ :
 - 3283نادر محمود جمال محمد المنهى مدير فرع المقيد برقم قيد  187116وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-14برقم ايداع  9386تم التأشير فى تاريخ  2021-11-14بــ :
 - 3284شكرى محمد ابراهيم الزنوكى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  51214وتم ايداعه بتاريخ
 2011-04-06برقم ايداع  5876تم التأشير فى تاريخ  2021-11-16بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة
الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين
.وللسيد /شكري محمد ابراهيم الزنوكي رئيس مجلس الدارة والسيد /سمير محمد ابراهيم الزنوكي نائب رئيس
مجلس الدارة والعضو منتدب مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن راس المال
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات وابرام عقود المعاوضات والتوقيع عليها والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل
وحق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وللسيد  /شكرى محمد ابراهيم الزنوكي رئيس مجلس الدارة منفردا حق بيع اصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت حتي  5مليون جنية .و للسيد  /شكرى محمد
ابراهيم الزنوكي رئيس مجلس الدارة والسيد /سمير محمد ابراهيم الزنوكي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب مجتمعين حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت فيما يتخطى 5
مليون جنية وحتي عشرة مليون جنية  .وفيما يتخطى مبلغ العشرة مليين جنيها مصريا يتم العرض على
الجمعية العمومية للموافقة عليها  .أما حق التوقيع علي طلبات التسهيلت الئتمانية والتمويلت البنكية
والعتمادات المستندية والقروض للسيد  /شكرى محمد ابراهيم الزنوكي رئيس مجلس الدارة منفردا وحق
التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والتمويلت البنكية والعتمادات المستندية حتى خمسة وخمسون مليون
جنية مصريا يكون من اختصاص رئيس مجلس الدارة منفردا وما ذاد عن خمسة وخمسون مليون جنية مصريا
وحتى مائة مليون جنية مصريا من اختصاص السيد /شكرى محمد ابراهيم الزنوكي رئيس مجلس الدارة
والسيد /سمير محمد ابراهيم الزنوكي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين وأكثر من مائة مليون
جنية مصريا يكون من خلل العرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم
حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3285احمد صالح فتحى عبد المام مدير فرع المقيد برقم قيد  145057وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-09برقم ايداع  1214تم التأشير فى تاريخ  2021-11-17بــ :
 - 3286حمدى سيد محمد عفيفى ابو زيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  176350وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-21برقم ايداع  55752تم التأشير فى تاريخ  2021-11-21بــ  :استقالة
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 - 3302وائل على احمد عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28737وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-27برقم ايداع  24445تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ  :ممثلعن الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)  -استبدال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لممثلها بمجلس
الدارة السيدة الكيميائية /صفاء كمال عبدالقادر والمكلفة للقيام بعمل وظيفة رئيس مجلس ادارة الشركة الحديثة
لمشتقات الغاز نظرا لبوغ سيادتها سن التقاعد بالسيد المهندس  /وائل علي أحمد عبدالرحمن للعمل بالشركة الحديثة
وضمه لعضوية مجلس الدارة وتكليفة للقيام باعمال رئيس مجلس ادارة الشركة اعتبار من  - - 1/6/2022الغاء
توقيع السيدة الكيميائية  /صفاء كمال عبدالقادر(توقيع ثاني) علي الشيكات الصادرة من الشركة وعلي كافة
المعاملت المالية والدارية بالشركة لبلوغها سن التقاعد اعتبارا من  1يونيو  - 2022تفويض السيد المهندس /
وائل علي أحمد عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة الشركة الحديثة لمشتقات الغاز حق الدارة والتوقيع واتخاذ كافة
الجراءات اللزمة لدارة الشركة والتوقيع علي كافة معاملت الشركة وتعهداتها امام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية وكذلك كافة المعاملت البنكية والمالية والشيكات البنكية كتوقيع ثاني  -تفويض السيد المهندس /
وائل علي أحمد عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة الشركة الشركة الحديثة لمشتقات الغاز في القتراض نيابة عن
الشركة والرهن لصالح البنك التجاري الدولي مصر لنفسه والتوقيع علي كافة المستندات الخاصة بذلك وتوكيل
البنك التجاري الدولي مصر في ذلك
 - 3303نائل عبد الرحمن محمد درويش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  28737وتم ايداعه بتاريخ
 2007-11-27برقم ايداع  24445تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ  :ممثل عن الهئية المصرية
العامة للبترول  -استبدال السيد الكيميائي  /اشرف الشامي بالسيد الدكتور المهندس /نائل عبدالرحمن درويش
لعضوية مجلس الدارة  -ممثل عن الهئية المصرية العامة للبترول
 - 3304حسانين عرفات حسانين عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  176973وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-30برقم ايداع  57773تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ  :للفروع
 - 3305جمال عبد الناصر السعيد مبروك مدير فرع المقيد برقم قيد  177040وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-01برقم ايداع  57970تم التأشير فى تاريخ  2021-12-01بــ :
 - 3306ياسر محمد حلمى على مبروك المظالى مدير فرع المقيد برقم قيد  168938وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-14برقم ايداع  32638تم التأشير فى تاريخ  2021-12-02بــ :
 - 3307عبد الكريم زهير خميس المغربى مدير فرع المقيد برقم قيد  177221وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-05برقم ايداع  58621تم التأشير فى تاريخ  2021-12-05بــ :
 - 3308خالد محمد عبد الفتاح شحاته الحفناوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  177658وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-12برقم ايداع  60058تم التأشير فى تاريخ  2021-12-12بــ  - :لرئيس مجلس
الدارة السيد  /خالد محمد عبد الفتاح شحاته الحفناوى منفردا أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .وله منفردا حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله منفردا
الحق فى القتراض والرهن والكفالت وحق كفالة الغير وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل
ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتهم العقارية
والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة
ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات المنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وكذلك حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض مع ذكر .وللسيدة /ولء عبد
المنعم عبد الستار محمد الوكيل  -عضو مجلس الدارة  -منفردة  -حق الدارة الفنية عن الشؤون الصيدلنية وما
يخص نشاط الدوية فقط .
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 - 3309ايمان عبدالعظيم احمد عبدالكريم مدير و شريك المقيد برقم قيد  135398وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-20برقم ايداع  21679تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ  :يكون حق الدارة والمسئولية
أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين .السيدة  /ايمان عبد العظيم احمد عبد الكريم  28/4/1968مصرية
رقم قومي  26804280100587والسيد  /عمر محمد عبد العزيز عبد ا  16/8/1998مصري رقم قومي
 29808160103431ولهما مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر.
 - 3310عمر محمد عبدالعزيز عبدا شريك متضامن المقيد برقم قيد  135398وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-20برقم ايداع  21679تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ  :تعديل صفته الى شريك
متضامن
 - 3311مارك فريد هنرى جبره مدير المقيد برقم قيد  177701وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-13
برقم ايداع  60211تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ  :تعيين  -يكون المديران مجتمعين أو
منفردين,كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها ,وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في
هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية .ويمثل المديران مجتمعين أو منفردين مسئولين عن إدارتهما أمام
مؤسسها ,ولهم منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار
شهادات وخطابات الضمان .وللسيد/بيتر أولوف كارستن  PETER OLOF KARSTENمنفردا حق التوقيع
علي عقود القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك
باسم الشركة وضمن أغراضها وله منفردآ الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
أجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو
بعض ما ذكر
 - 3312كامل مدبولى كامل عماره مدير فرع المقيد برقم قيد  177709وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-13برقم ايداع  60219تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ :
 - 3313مارك فريد هنرى جبره مدير المقيد برقم قيد  177757وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-13
برقم ايداع  60357تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ :
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 - 3314بيتراولوف كارستن  PETER OLOF KARSTENمدير المقيد برقم قيد  177757وتم
ايداعه بتاريخ  2021-12-13برقم ايداع  60357تم التأشير فى تاريخ  2021-12-13بــ  :يكون
المديران مجتمعين أو منفردين,كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها ,وذلك فيما عدا ما أحتفظ به
لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية .ويمثل المديران مجتمعين أو منفردين
مسئولين عن إدارتهما أمام مؤسسها ,ولهم منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع
علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان .وللسيد/بيتر أولوف كارستن PETER OLOF
 KARSTENمنفردا حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله منفردآ الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم أجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 3315ماجد كمال عبد الهادي الفيومي مدير المقيد برقم قيد  177817وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-14برقم ايداع  60637تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ  :استقالة
 - 3316عليا عيد على محمد حسين مدير المقيد برقم قيد  177817وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-14
برقم ايداع  60637تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ  :استقالة
 - 3317سماح مسعد احمد موسي مدير المقيد برقم قيد  177817وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-14
برقم ايداع  60637تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ  :يتولي ادارة الشركه مدير او مديرون تعينهم
الجمعيه العامه من بين الشركاء او من غيرهم واذا تعدد المديرون يكون للجمعيه العامه للشركه ان تعين مجلس من
المديرين وتخول له السلطات والصلحيات بموجب قرار منها واستثناء من الطريقه التعيين سالفه الذكر عين
الشركاء  -ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده
 - 3318كريمة السيد عبدالباقى سليمان مدير المقيد برقم قيد  177817وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-14برقم ايداع  60637تم التأشير فى تاريخ  2021-12-14بــ :
 - 3323مازن محمد طارق ماجد نديم محمد مدير المقيد برقم قيد  177985وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-16برقم ايداع  61085تم التأشير فى تاريخ  2021-12-16بــ  :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 .وللسيد  /مازن محمد طارق
ماجد نديم محمد والسيد  /احمد هشام احمد مختار منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات و الفراج عن راس
المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 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 المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل .وللمديرين مجتمعين فقط حق القتراض وحق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 3324شريف ابراهيم المليجى المليجى سعد مدير فرع المقيد برقم قيد  178012وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-16برقم ايداع  61312تم التأشير فى تاريخ  2021-12-16بــ :
 - 3325مجد محمد على قنواتى مدير فرع المقيد برقم قيد  170637وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-16
برقم ايداع  37297تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ :
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 - 3326عالية غسان السطة مدير المقيد برقم قيد  178138وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-20برقم
ايداع  61638تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ  - :يمثل مديرون الشركة في علقتهما مع الغير ولهما
منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامه وللمديرون منفردين او مجتمعين الحق في
التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع عن الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وك ذلك بأسم 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 او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعد ما ذكر .
 - 3327محمد خالد احمد حامد مدير المقيد برقم قيد  178138وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-20برقم
ايداع  61638تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ :
 - 3328احمد عبد ا على احمد ابراهيم مصفى المقيد برقم قيد  178157وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-20برقم ايداع  61897تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ  :وتحديد مهام المصفي كالتي-:
 وفاء ما علي الشركه من ديون - .بيع مال الشركة منقولو او عقارا و بالمزاد المعلني أو بأية طريقه أخري ما لمينص في وثيقة تعييين المصفي علي اجراء البيع بطريقه معينه  -تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح و
التحكيم
 - 3329خالد سالم العبد الجابري مدير المقيد برقم قيد  178193وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-20
برقم ايداع  61933تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ :
 - 3330طارق عرفات على سنبل مدير المقيد برقم قيد  178193وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-20
برقم ايداع  61933تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ  :ويباشر المذكورين مسئولياتهما لمدة غير محددة
 يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارةالشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه -
وللمديرون منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركه ومن ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها
وكذلك لها الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركه والممتلكات العقاريه والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل
او بعض ما ذكر  -و يحق القتراض او الرهن او البيع لصول الشركة او ممتلكاتها العقارية والراضي و
المنقولت باسم الشركة ولصالحها بموافقة خطية بمحضر اجتماع موقع بموافقة جميع الشركاء
 - 3331ماجد عصام علي راغب مدير المقيد برقم قيد  178222وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-21
برقم ايداع  62122تم التأشير فى تاريخ  2021-12-21بــ  :استقالة
 - 3332بريهان باهر عبدالحميد القليوبي مدير المقيد برقم قيد  178222وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-21برقم ايداع  62122تم التأشير فى تاريخ  2021-12-21بــ  :استقالة
 - 3333ياسر محمد علي مهدي مدير المقيد برقم قيد  178222وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-21
برقم ايداع  62122تم التأشير فى تاريخ  2021-12-21بــ :
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 - 3334يوسف عصام علي راغب سليمان مدير المقيد برقم قيد  178222وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-21برقم ايداع  62122تم التأشير فى تاريخ  2021-12-21بــ  :ويباشر المديران وظائف لمده
غير محدده  -يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد اوسع
السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه
للجمعيه العامه وللمديران مجتمعان او منفردان الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على
عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 3335عمرو عثمان حسين رفعت عثمان نديم مدير المقيد برقم قيد  178222وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-21برقم ايداع  62122تم التأشير فى تاريخ  2021-12-21بــ  :استقالة
 - 3336عيد السيد على حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  178230وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-21
برقم ايداع  62130تم التأشير فى تاريخ  2021-12-21بــ :
 - 3337احمد البرى  AHMED ELBERRYمدير المقيد برقم قيد  178347وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-22برقم ايداع  62487تم التأشير فى تاريخ  2021-12-22بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل مدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردأ في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و
التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -للمدير
السيد /أحمد البري منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي
الشيكات واستصدار شهادات والضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض
ما ذكر وللمدير السيد /ابراهيم محمد ابراهيم محمد الشراف فيما يخص العلقات الحكومية أمام مكتب العمل و
التأمينات العامة
 - 3338ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد العال مدير المقيد برقم قيد  178347وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-22برقم ايداع  62487تم التأشير فى تاريخ  2021-12-22بــ :
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 - 3339طلل عباس محمد رفيع حسين معرفى مدير المقيد برقم قيد  178618وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-28برقم ايداع  63418تم التأشير فى تاريخ  2021-12-28بــ  :يمثل المديرون الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين أو منفردين
الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية وتمثيل الشركة
أمام جميع الهيئات القضائية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و
التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وكذلك التعامل مع شركات التأجير التمويلي و حق القتراض و
الرهن و كل ذلك بأسم الشركة ولصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية وبيع وشراء السيارات و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و
تحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع
و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل وكذلك لهم الحق فى التوقيع و التصديق على عقود اليجار وكذلك التوقيع و التصديق على عقود اليجار
المزيلة بالصيغة التنفيذية والتصديق على شهادات الخبرة أمام الشهر العقاري و لهم حق توكيل أو تفويض الغير
فى كل أو بعض ما ذكر .تفويض الشخاص من المديرين و غير المديرين التي ذكرهم الصلحيات التالية على
معاملت الشركة كما هو وارد بالتصنيف التالي - -:تفويض السيد  /خالد محمد سلم جمعه ( غير مدير ) بطاقة
رقم قومي  – 27202142200272-وذلك فى التوقيع و التصديق على عقود اليجار وكذلك التوقيع و التصديق
على عقود اليجار المزيلة بالصيغة التنفيذية والتصديق على شهادات الخبرة أمام الشهر العقاري
 - 3346هشام محمود سيد احمد مدير المقيد برقم قيد  178964وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-03
برقم ايداع  364تم التأشير فى تاريخ  2022-01-03بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة
الصور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان
والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق
فى 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 ولهم مجتمعين أو منفردين حق القتراض وحق التوقيع
على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهم حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 3347خالد سعيد حسن شرف الدين مدير المقيد برقم قيد  179017وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-03برقم ايداع  575تم التأشير فى تاريخ  2022-01-03بــ  :و يباشر المديرين و ظائفهم لمده
غير محددة  -يمثل السيد  /خالد سعيد حسن شرف الدين الشركة فى علقتها مع الغير وللسيد  /الفريد ريمون الفريد
فوزى مجتمع مع اى من السيد  /خالد سعيد حسن شرف الدين او عبدالرحمن حسن احمد الزملى ولهم 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 التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغيرفى كل او بعض ما ذكر .
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 179017وتم ايداعه بتاريخ

2022-01-03

 - 3348الفريد ريمون الفريد فوزى مدير المقيد برقم قيد
برقم ايداع  575تم التأشير فى تاريخ  2022-01-03بــ :
 - 3349عبد الرحمن حسن أحمد الزملي مدير المقيد برقم قيد  179017وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-03برقم ايداع  575تم التأشير فى تاريخ  2022-01-03بــ :
 - 3350اسلم درويش حسن درويش مصطفى مصفى المقيد برقم قيد  179018وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-03برقم ايداع  576تم التأشير فى تاريخ  2022-01-03بــ  :تعيين السيد الستاذ/اسلم درويش
 29306100102693كمصفى قانوني للشركة و تفويضه
حسن درويش مصطفي يحمل بطاقة برقم قومى
في اتخاذ الجراءات القانونية و الدارية اللزمة لذلك مع تحديد إتعابه بقيمة ( 2000جنيـــــه ) على ان تقوم
بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص طبقا لنص الماده  145من اللئحة التنفيذية للقانون
بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد
وفاء ما على الشركة من ديون-2 .
رقم  159لسنه -1 :1981
العلنى أو بأية طريقة معينة اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقه معينة -3 .
تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة
بالولوية على الديون الخرى.
 - 3351احمد على محمد جمال الدين محفوظ مدير المقيد برقم قيد  179072وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-04برقم ايداع  672تم التأشير فى تاريخ  2022-01-04بــ :
 - 3352محمد محسن عبدالسل م سيد مدير المقيد برقم قيد  179072وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-04برقم ايداع  672تم التأشير فى تاريخ  2022-01-04بــ :
 - 3353محمد رفيق محمد رشاد عيسى مدير المقيد برقم قيد  179072وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-04برقم ايداع  672تم التأشير فى تاريخ  2022-01-04بــ :
 - 3354احمد محمد نظام محمد رجا غالب القاوقجى مدير المقيد برقم قيد  179072وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-04برقم ايداع  672تم التأشير فى تاريخ  2022-01-04بــ :
 - 3355محمود محمد اسماعيل على مدير المقيد برقم قيد  179187وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-05
برقم ايداع  1107تم التأشير فى تاريخ  2022-01-05بــ :
 - 3356طارق محمد فاروق ابو العنين الحصرى مدير المقيد برقم قيد  179187وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-05برقم ايداع  1107تم التأشير فى تاريخ  2022-01-05بــ :
 - 3357خليل ابراهيم عبدل محمد العبدل مدير المقيد برقم قيد  179187وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-05برقم ايداع  1107تم التأشير فى تاريخ  2022-01-05بــ  :يباشر المديرون وظائفهم لمده
غير محدده  -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 او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمدير /خليل ابراهيم عبدا محمد العبدل منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها
امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وللسيد  /محمود محمد اسماعيل على والسيد /
طارق محمد فاروق ابو العنين الحصرى مجتمعين او منفردين فى فتح الحسابات واداراتها بالبنوك
 - 3358غسان مصطفي سفر مارديني عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179265وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  1309تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  :تنفيذى  -ممثل عن بنك المؤسسة
العربية المصرفية  /مصر ش .م .م
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 - 3359سامر محمد صابر سليمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179265وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  1309تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  - :تنفيذى  -صلحيات السيد /
رئيس مجلس الدارة بصفته الوظيفية في التوقيع منفردا وفقا للصلحيات التالية :في تمثيل الشركة امام القضاء
والغير وله الحق في توكيل المحامين وفى التصالح وعلى وجه العموم اجراء كافة العمال القضائية وفى تمثيل
الشركة في جميع القضايا التي ترفع منها او عليها أمام جميع المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها بما فيها
محاكم وهيئة التحكيم والمحكمة التأديبية ومجلس الدولة ومحكمة القضاء الداري الدارية العليا والدستورية العليا
ومحكمة النقض والمحاكم القتصادية وهيئة المفوضين ونيابة الموال العامة وفى رفع الدعاوى البتدائية و
الستئنافية والتظلمات والتقرير بالمعارضة والتماس إعادة النظر والنقض والتوقيع على عرائضها والصلح
والقرار والنكار والتوقيع على محاضرها سـواء كانت عرفيه أو رسمية  ,وفى إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
على الوراق المزورة والتقرير بذلك بقلم كتاب المحاكم وإعلن شواهد التزوير والتوقيع عليها  .توكيل أو تفويض
الغير عن نفسه أو بالنيابة عن الشركة .له كافة الصلحيات والسلطات لتنفيذ قرارات الصادرة عن الجمعية العامة
أو ممثلين الشخاص العتبارية أعضاء مجلس الدارة على سبيل المثال وليس الحصر التوقيع على الخطابات
والعقود وكذا تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بخصوص زيادة أو خفض رأس مال الشركة وقبول مساهمين جدد
في الشركة أو بيع حصص شركاء حاليين أو إصدار أسهم جديدة وبداية أنشطة جديدة للشركة وإصدار منتجات أو
خدمات جديدة أو إضافية .كما له إجراء كافة التصرفات القانونية والتوقيع على كافة العقود المبرمة من الشركة أو
مع الشركة على سبيل المثال وليس الحصر العقود التي تبرم مع الغير والعملء والموظفين والموردين والشركاء
والمساهمين والمستشارين المتخصصين المهنيين وشركات التأمين وكافة الهيئات والمصالح الحكومية والغير
حكومية والهيئة العامة للتصالت وهيئة الستثمار وهيئة سوق المال وشركات تداول الوراق المالية والبورصة
والغرفة التجارية والدارة العامة للتسجيل التجاري و مكاتب العمل ووزارة القوى العاملة و التأمينات الجتماعية
و مصلحة الجمارك و مصلحة الضرائب والتعامل مع الجهات في كافة العمال المتعلقة بالشركة كما تشمل
التوقيع على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية و الرهون العقارية والتجارية المضمونة بعقود القرض
وعقود التسهيلت وكافة عقود الرهن العقاري والتجاري وعقود رهن الوراق المالية وعقود الشراء والبيع لكافة
أصول البنك الثابتة والمنقولة بما في ذلك العقارات أو السيارات أو المنقولت بكافة أنواعها وخلفة وإعطاء
المخالصات اللزمة لي تصرف من هذه التصرفات سواء للنفس او للغير والحق في بيع وشراء السهم والسندات
والوراق المالية الخاصة .كما له الحق في التعامل مع كافة البنوك المصرية وذلك بالسحب واليداع وفتح
الحسابات والموافقة على الحصول على القروض واجراء الرهون التجارية والعقارية للنفس او الغير وغلق
الحسابات وتحديث البيانات وعلى وجه العموم اجراء كافة المعاملت المصرفية لصالح الشركة لدى جميع البنوك.
كما له الحق في التوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية وعلى عقود الشراء البتدائية والنهائية باسم الشركة
والتنازل عن كشوف التحديد وتقديم المستندات إلى مكاتب الشهر العقاري ومأموريتها وسحبها وفى التوقيع نيابة
عن الشركة على عقود اليجار وعقود التوريد والتوقيع نيابة عن الشركة في اية معاملت او تعاقدات مع الغير
سواء كانت هذه الجهات حكومية او غير حكومية .وله الحق في تمثيل الشركة أمام إدارة المرور وشراء وبيع
السيارات والتوقيع على عقودها امام الشهر العقاري للنفس او للغير وترخيصها واستخراج شهادات البيانات
والفراج الجمركي واستلم اللوحات المعدنية  ,وإلغاء كافة التوكيلت الصادرة منه بصفته سواء توكيلت رسمية
أو توكيلت خاصة أمام كافة مأمورية الشهر العقاري والتوثيق وله الحق في الموافقة والتوقيع على تعديل النظام
الساسي للشركة وتمثيل الشركة أمام هيئة الستثمار وسوق المال  ,ولسيادته الحق أيضا في تمثيل الشركة في
كل ما ذكر أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية  ,كما لسيادته الحق في تفويض أو توكيل الغير و تعيين
المحامين في كل أو بعض ما ذكر .تفويض الشخاص الطبيعيين والشخاص العتباريين لتمثيل الشركة مجتمعين
أو منفردين تفويض الشخاص الطبيعيين والشخاص العتباريين لتمثيل الشركة (مجتمعين أو منفردين) ,كما له
الحق في إنهاء هذا التعيين في أي وقت .إصدار والموافقة على الحدود المالية وحدود السلطات والصلحيات التي
يلتزم في حدودها الشخاص المعينين بتنفيذها بالنيابة عن الشركة .تحديد سلطات وصلحيات الشخاص المعينين
متضمنا لحدود كل شخص معين في التوقيع عن الشركة مع الغير والعملء والموظفين والموردين والشركاء
والمساهمين والمستشارين المتخصصين المهنيين وشركات التأمين والجهات الحكومية والغير حكومية متضمنة
السلطات والجهات الحكومية وجهاز تنظيم التصالت والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة
سوق رأس المال وشركات الوراق المالية والبورصة والغرف التجارية والسجل التجاري ومكتب العمل ووزارة
القوى العاملة والهجرة وهيئة التأمينات الجتماعية والجمارك ومصلحة الضرائب داخل مصر وخارجها وتعديل أو
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 1205 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

تعليق أو إلغاء أي من تلك السلطات والصلحيات حينما يتراءى له ذلك .تحديد سلطات وصلحيات الشخاص
المعينين للتعامل على حسابات الشركة لدى البنوك وباسم الشركة وإجراء المعاملت البنكية عن طريق النترنت
البنكي أو معاملت التسهيلت الئتمانية أو غيرها من المعاملت متضمنة تحديد طبيعة وحدود والمصرح
للشخاص المعينين وله وضع حدود لسلطات وصلحيات كل شخص معين لحد أقصى يومي وحد أقصى للتحويل
في إتمام معاملت تحويل الموال عن طريق الحسابات البنكية للشركة من خلل النترنت البنكي أو معاملت
التسهيلت أو غيرها من المعاملت عن طريق النترنت البنكي .إجراء تعديلت من وقت لخر على قائمة
أصحاب السلطات والصلحيات وتغيير قائمة الشخاص المعينين وإصدار أو إلغاء التوكيلت أو التفويضات أو أي
مستند آخر بالنيابة عن الشركة وفقا لما يراه لزما أو مرغوب فيه لتعيين أو إنهاء تعيين الشخاص المعينين
وسلطاتهم وصلحياتهم .توكيل أو تفويض الغير في أي من السلطات والصلحيات المنصوص عليها .تمثيل
الشركة وتنفيذ تلك السلطات والصلحيات وفقا لما هو لزما لعمليات ونشاط الشركة .الموافقة على السياسات
والجراءات والمعايير الخاصة بالشركة وأي تعديلت تطرأ عليها ,كما له الحق في تفويض أي صلحية لدارة
الشركة للموافقة على السياسات والجراءات والمعايير ,وذلك وفقا لما يلزم .هذا وقد فوضت الجمعية العامة مجلس
الدارة في إضافة صلحيات جديدة للتوقيع نيابة عن الشركة أو إلغاء أية صلحيات تراها من صلحيات السابق
ذكرها.
 - 3360لميس على محمد نجم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179265وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  1309تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  - :غير تنفيذى  -ممثل عن شركة
الخدمات المالية العربية ش.م.ب .م
 - 3361عائشة بن حميد بن بشر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179265وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  1309تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  - :غير تنفيذى  -ممثل عن شركة
الخدمات المالية العربية ش.م.ب .م
 - 3362عمرو ثروت على ابوالعل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179265وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  1309تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  - :غير تنفيذي  -ممثل عن بنك
المؤسسة العربية المصرفية  /مصر ش .م .م
 - 3363إسماعيل خالد عبدالمنعم محمد مدير المقيد برقم قيد  179315وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  1515تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمدة غير
محددة  -يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيدية للجمعية
العامة  -ولهما منفردين او مجتمعين الحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابراء كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود تأسيس
الشركات حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر
 - 3364خالد محمد مدحت حسين حسين طقطمش مدير المقيد برقم قيد  179315وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-10برقم ايداع  1515تم التأشير فى تاريخ  2022-01-10بــ :
 - 3365نورا عمرو يونس الكباريتي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179429وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-11برقم ايداع  1829تم التأشير فى تاريخ  2022-01-11بــ :
 - 3366شركة /ماك للصناعات السمنتية (ش.م.م) عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179429وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-11برقم ايداع  1829تم التأشير فى تاريخ  2022-01-11بــ :
 - 3367عبدالعزيز عمرو يونس الكباريتى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179429وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-11برقم ايداع  1829تم التأشير فى تاريخ  2022-01-11بــ :
 - 3380بيسان زكريا بريشه مدير المقيد برقم قيد  179925وتم ايداعه بتاريخ  2022-01-19برقم
ايداع  3566تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ :
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 179925وتم

 - 3381حسن زكريا بريشه  HASSAN ZAKARIA BRESHEمدير المقيد برقم قيد
ايداعه بتاريخ  2022-01-19برقم ايداع  3566تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ :
 - 3368عمرو يونس محمد الكباريتى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  179429وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-11برقم ايداع  1829تم التأشير فى تاريخ  2022-01-11بــ  :ممثل شركة
ماك ايجيبت للستثمار العقارى ش.م.م  .اعادة تشكيل مجلس الدارة  .اضافة الصلحيات على النحو التالي :
للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  /عمرو يونس محمد الكباريتي حق التوقيع منفردا وحق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و فتح وغلق الحسابات و
استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات
والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله في هذا الصدد أوسع السلطات في إدارتها والتعامل
أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب والشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري
والضرائب والتأمينات الجتماعية ومصلحة الجمارك و هيئة التنمية الصناعية و هيئة الصادرات والواردات
والدارة العامة للمرور وأي مصلحة أو جهة حكومية والتوقيع على عقود تاسيس الشركات والعقود بكافة انواعها
باسم ولصالح الشركة وله الحق في التعامل مع كافة أجهزة الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية والمرافق العامة وله
حق القتراض والرهن وحق كفالة الغير وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .وللسيد رئيس
مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التوقيع علي عقود البيع و الشراء لصول الشركة وممتلكاتها
والراضي والسيارات وبيع ماهو ثابت او منقول بشرط ان يكون باسم الشركة ولصالحها  ,وله حق توكيل الغير
في البيع للنفس او الغير والترخيص له بالموافقة علي الشتراك وتأسيس الشركات بصفته الشخصية مع اخرين
تزاول انشطة شبيها لنشاط الشركة وله الحق في التوقيع علي عقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والتمويل
العقاري والتوقيع علي عقود الندماج والتقييم و له حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3369شريف فريد عبدالحليم عبدالرحمن مدير المقيد برقم قيد  179533وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-13برقم ايداع  2273تم التأشير فى تاريخ  2022-01-13بــ  :استقالة
 - 3370على عبد ا محمود عقده ممثل المقيد برقم قيد  179970وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-17
برقم ايداع  3247تم التأشير فى تاريخ  2022-01-17بــ  :عن الشريك المتضامن  /شركة ميتنج بوينت
انفستمنتس ايجيبت للتسويق السياحى ش  .م  .م  -يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية
للسيد/على عبد ا محمود عقده الممثل عن شركة ميتنج بوينت انفستمنتس ايجيبت للتسويق السياحى شركة
مساهمة مصرية الشريك المتضامن وله منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله الحق فى القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشركاء والعقود بكافه انواعها والتوقيع على عقود تأسيس
وتعديل الشركات اما الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وله حق و قبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ما عدا الشركاء الموصيين مع بقاء السيد  /أحمد إبراهيم أحمد
محمد مديرا مسئول من الناحية السياحية .
 - 3371معمر ككمكلي  MUAMMER CAKMAKLIمدير المقيد برقم قيد  179855وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-18برقم ايداع  3289تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :استقاله
 - 3372محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363563وتم ايداعه
بتاريخ  2004-10-13برقم ايداع  18082تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :التنفيذى
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 - 3373ايهاب نبيل صالح مصطفى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363563وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-13برقم ايداع  18082تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :ممثل شركة Oasis
Egyptian Cotton Limited Co
 - 3374وائل عادل فوزى يـوسـف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363563وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-13برقم ايداع  18082تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :ممثلعن شركة Oasis
Egyptian Cotton Limited Co
 - 3375محمد على شوقى صبيح
دقينش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363563وتم ايداعه بتاريخ  2004-10-13برقم ايداع
 18082تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :ممثلعن شركة Oasis Egyptian Cotton Limited
Co
 - 3376محمد ماهر عبد الملك بكري شمسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363563وتم ايداعه
بتاريخ  2004-10-13برقم ايداع  18082تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ :
 - 3377ديمه باسم خليل ابو غزاله عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363563وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-13برقم ايداع  18082تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ  :ممثلعن شركة Oasis
Egyptian Cotton Limited Co
 - 3378عمار عبدالملك بكرى شمسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  363563وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-13برقم ايداع  18082تم التأشير فى تاريخ  2022-01-18بــ :
 - 3379عمر محمد امين محفوظ مدير فرع المقيد برقم قيد  179925وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  3566تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ :
 - 3382عمر محمد امين محفوظ مدير المقيد برقم قيد  179925وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-19
برقم ايداع  3566تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-.
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل بإسمها فيها عنا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة
وللمديرون منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيقاع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق الفراج عن رأس المال وكافة لصور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
أغراضها وكذلك لهم الحلي في شراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل ولهم حق توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 3383آية حسام الدين حسنى سيد احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثل عن شركة أيمكس نيو
للستثمار الصناعى والزراعى -أي إن أي ش.م.م
 - 3384نجلء حسن رجب زين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثل عن الشركة المصرية
للمشروعات الستثماريه  -اسيب ش.م.م ECIp
 - 3385احمد لطفى عبد الحكيم احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثل عن شركة نيو ماستر
لدارة المشروعات ش.م.م
 - 3386محمد الدسوقى اللفى سيد الهل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثلش عن شركة قباء الهندسية
للمقاولت
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 - 3387علء الدين ماجد احمد السقطى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثل عن مؤسسة حياة كريمة
 - 3388محمد زكى صادق احمد السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثلش عن مؤسسة حياة كريمة
 - 3389أحمد أمجد سعيد عبد الخالق حسين جاد عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثلش عن
مؤسسة حياة كريمة
 - 3390نهال محمد صابر محمد زاهر الشقر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثل عن مؤسسة حياة
كريمة
 - 3391حسن السيد حسن عبد ا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  179977وتم ايداعه
بتاريخ  2022-01-19برقم ايداع  3732تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :ممثلعن شركة
أيمكس نيو للستثمار الصناعى والزراعى -أي إن أي ش.م.م  :وافقت الجمعية التأسيسية بالجماع على تحديد
صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي  :يحق للسيد /رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام
القضاء .كما يحق لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات
والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة ,والتوقيع علي
عقود البيع وشراء وإيجار العقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها امام مصلحة الشهر العقاري وكافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديل نظمها الساسية ,وكذلك في التوقيع
علي عقود بيع وشراء الراضي والسيارات لصالح الشركة والتعامل مع إدارات المرور وأمام مصلحة الضرائب
بكافة أنواعها واللجان الداخلية ولجان الطعن ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة
والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
وإبرام عقود الصفقات والمشارطات باسم الشركة ولصالحها .كما يحق للسيد /رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية وأي نوع من أنواع المعاملت المالية من سحب
وإيداع وصرف والتوقيع على الشيكات ,كذلك حق غلق وفتح الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على عقود
التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض ,وكذلك حق التوقيع على الفراج عن رأس المال ,وله الحق في توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 3392إبراهيم عزت عطية سيف النصر مدير المقيد برقم قيد  180189وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-24برقم ايداع  4439تم التأشير فى تاريخ  2022-01-24بــ :
 - 3393احمد صادق فهمى محمد مدير المقيد برقم قيد  180189وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-24
برقم ايداع  4439تم التأشير فى تاريخ  2022-01-24بــ :
 - 3394ياسر احمد نصار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  180225وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-24برقم ايداع  4605تم التأشير فى تاريخ  2022-01-24بــ  :تفوض شركة مصر للرعاية
والخدمات – ايجيكير السيد الدكتور  /ياسر احمد نصار – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في تمثيل الشركة
والتوقيع عنها علي عقد البيع البتدائي والنهائى والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وذلك في التصرف الكامل
الناقل للملكية وله الحق في البيع والتنازل واليجار وكافة التصرفات الخرى للمشترى او لغيره ولهم حق التوقيع
على عقود البيع البتدائية والنهائية وامام مصلحة الشهر العقارى بالتوثيق وتمثيل الشركة فيما يخص قطعة الرض
المذكورة امام كافة الجهات المختصة والمرافق وخلفه مثل حق التعامل مع مرافق المياة وشبكات الصرف
الصحي وشبكات الكهرباء وهيئة الدفاع المدني والحريق والهيئة القومية للتصالت السلكية واللسلكية والغاز
الطبيعي ولهم الحق في تسجيل الرض وما عليها من مباني مقامة للنفس او للغير ولهم الحق في توكيل الغير في
كل او بعض ما ذكر ول يجوز الغاء التوكيل ال بحضور الطرفين بموجب محضر مجلس الدارة المنعقد بتاريخ
 2022/ 3/ 28م والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  2022/ 5/ 31م  .مع مراعاه
سلطات علي التوقيع
 - 3395وائل عبدالرازق لشين منصور مدير فرع المقيد برقم قيد  180426وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  5266تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
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 - 3396مارك جورج برسوم دميان مدير المقيد برقم قيد  180426وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-30
برقم ايداع  5266تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدوده  -يمثل
المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمدير منفـردا الحـق فـي
التعامل باسم الشركة وضـمن اغراضـهـا امـام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العـام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عـن رأس
المال وحق الفتراض والرهن وكذلك ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حـق التوقيـع على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنيـه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله
حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 3397سعيد عبدالوهاب عبدالغفار الحما مدير المقيد برقم قيد  180426وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  5266تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ  :استقالة
 - 3398محمد بلل شرباتى  MOHAMED BILAL SHARABATIمدير فرع المقيد برقم قيد
 180532وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-01برقم ايداع  5694تم التأشير فى تاريخ  2022-02-01بــ :
 - 3399حسنى امبارك محمد امين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180631وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-02برقم ايداع  6082تم التأشير فى تاريخ  2022-02-02بــ  :الموافقة بالجماع على تفويض
الستاذ /حسنى امبارك محمد امين رئيس مجلس الدارة و الستاذ /محمد مبارك محمد امين عضومجلس ادارة
منفردين او مجتمعين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات
الحكومية والغير الحكوميةوتمثيل الشركة منفردين لدى كافة الدوائر و الهيئات و الوزارات والمؤسسات و المصالح
الحكومية كمصلحة الشهر العقاري و الضرائب والجمارك والموانئ و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و
الواردات و الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ,والقوى العاملة و الهيئة العامة
للستثمار وغيرها من الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية دون إستثناء ولهما امنفردين الحق فى السحب
واليداع أمام البنوك وكافة التعاملت البنكية والقتراض والرهن والحصول على التسهيلت الئتمانية من البنوك
والمصارف ورهن أصول وممتلكات الشركة ولهما منفردين الحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة
ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء من الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم
وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهما حق شراء وجميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت
والعقارات والراضى والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع على عقود
الشتراك فى تأسيس الشركات ولهما منفردين حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 3400احمد عبدالسلم يوسف ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  180647وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-02برقم ايداع  6106تم التأشير فى تاريخ  2022-02-02بــ :
 - 3401زياد عبدالخالق شحاته مصطفى درويش نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  165475وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-26برقم ايداع  19625تم التأشير فى تاريخ  2022-02-03بــ :
 - 3402حبيبة شريف شحاتة مصطفى درويش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  165475وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-26برقم ايداع  19625تم التأشير فى تاريخ  2022-02-03بــ :
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 - 3403رامى احمد سيد احمد مدير المقيد برقم قيد  180777وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-06برقم
ايداع  6734تم التأشير فى تاريخ  2022-02-06بــ  :ويباشر المدير وظائفة لمده غير محددة  -يمثل
المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا لصدد اوسع السلطات لداره الشركه
والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير
السيد  /رامي احمد سيد احمد منفردا الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكوميه
والغير والقطاع العام وقطاع العمال الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن رأس المال الشركه المودع بالبنك وحق التوقيع على العقود
القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذالك بأسم الشركه وضمن اغراضها وله حق في تعين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  .وللسيده /ندى سعد الدين خلف ا مدير اداره علقات
عامه فقط
 - 3404رامى احمد سيد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  180777وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-06
برقم ايداع  6734تم التأشير فى تاريخ  2022-02-06بــ  :للفرعين  -مصرى الجنسية  .رقم قومى .
27701250105371
 - 3405ندى سعد الدين محمد خلف ا مدير المقيد برقم قيد  180777وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-06برقم ايداع  6734تم التأشير فى تاريخ  2022-02-06بــ :
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 - 3406راندال تشاتوين  RANDALL CHATWINرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  180905وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-08برقم ايداع  7210تم التأشير فى تاريخ  2022-02-08بــ  :قرر مجلس
الدارة للشركة بالجماع الموافقة على تحديد سلطات توقيع مجلس الدارة لتصبح كالتي :للسيد رئيس مجلس
الدارة السلطات التيه .1 :تمثيل الشركة امام القضاء ,وحق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتهاو توجيه
تمثيل رئيس
الدعوة لجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة ورئاسة هذه الجتماعات.2 .
مجلس ادارة الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحة التنفيذية للجمعية العامة وللمجلس الحق في أن يعين عدة
تحريك ورفع
مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.3 .
الدعاوي نيابة عن الشركة وابرام اتفاقيات تحكيم نيابة عن الشركة والخضوع للختصاص القضائي لهيئات التحكيم
لحل النزاعات ,وتمثيل الشركة في التقاضي بصفتها مدعي او مدعي عليه ,والشتراك في إجراءات التحكيم,
تنفيذ جميع المسائل الخرى طبقا لعقد تأسيس
والقيام بكل التصرفات المثالية لحماية مصلحة الشركة.4 .
ويكون لرئيس مجلس الدارة تفويض و/أو توكيل الغير كل و/أو بعض
الشركة وقرارات الجمعية العامة.5 .
القيام بأعمال
السلطات السابقة .ويكون لي عضو من أعضاء مجلس الدارة ,منفردا ,السلطات التيه.1 :
الدارة والتحكم اليومي للشركة وانشطتها ويشمل ذلك توقيع عقود الخدمات والصيانة مع الشخاص الطبيعية
التوقيع على كافة العقود ,بما فيها العقود
والعتبارية الخاصة بالمياه والكهرباء الخاصة بالشركة وعقود النقل.2 .
البتدائية او الدخول في أي معاملت تخص أنشطة الشركة والقيام بصرف أموال او التصرف في أصول الشركة
اصدار الوامر الكتابية والشفهية فيما يخص
وتأسيس أو الشتراك في تأسيس شركات تابعة أو شقيقة للشركة.3 .
نشاط الشركة .4 .التوقيع علي الفواتير والقرارات واصدارها والرسائل الرسمية والتعهدات والتقارير
تعيين وفصل
والمستندات الخرى الخاصة بأنشطة الشركة ,وإصدار الوامر واتخاذ الجراءات القضائية.5 .
العاملين بالوظائف الدارية بالشركة والمقاولين والوكلء وتحديد مدد توظيفهم ومرتباتهم وما يتبع ذلك من مميزات
وظيفية اخري واي تعديل على عقود لعمل او الخدمات الخاصة بهم وتحديد سلطاتهم وتحديد الهيكل التنظيمي
للشركة والموافقة على لوائحها الداخلية.6 .تنظيم العمال المحاسبية والضريبية للشركة.7 .تمثيل الشركة بدون
توكيل خاص امام جميع الهيئات الحكومية والغير حكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية والمؤسسات
والوكالت والشركات والشخاص الطبيعية طبقا للحدود سابقة الذكر .ويكون لي عضوين – مجتمعين  -من
أعضاء مجلس الدارة السلطات التيه.1 :فتح وتشغيل وإغلق الحسابات المصرفية.2 .تنفيذ أي اتفاقية أو تعهد
أو تعويض أو أي مستند آخر (سواء اكان قد تم الدخول فيه بشكل مادي أو إلكتروني) يطلبه البنك لفتح الحسابات
المصرفية وتشغيلها وإدارتها أو إغلقها (من خلل القنوات اللكترونية للبنك أو بأي طريقة أخرى) و  /أو
الخدمات المصرفية أو التسهيلت المتاحة.3 .ابرام جميع التفاقيات و/أو المستندات اللزمة لتفويض الغير (سواء
اكان قد تم الدخول فيها بشكل مادي أو إلكتروني) ,بما في ذلك ,على سبيل المثال ل الحصر ,الشركات التابعة
للشركة (بما في ذلك أي شخص معين من قبلهم) للوصول إلى الحسابات وإدارتها والتعامل معها واستخدامها أو
تعديل أي من الخدمات المصرفية نيابة عن الشركة.4 ,تفويض أي شخص سلطة إعطاء تعليمات إلى البنك شفهيا
(بما في ذلك عبر الهاتف) أو كتابيا (بما في ذلك عن طريق البريد اللكتروني أو من خلل أي نظام تداول
ابرام أي وثائق (سواء اكان قد تم الدخول فيها
إلكتروني أو من خلل اتفاقية النقر اللكتروني أو غير ذلك).5 .
بشكل مادي أو إلكتروني) مطلوبة لغراض أي مقاصة ,أو تجميع أو ترتيب لتعزيز الفائدة أو منتجات سيولة
أخرى (سواء كانت افتراضية أو فعلية) مع البنك و  /أو أي شركة تابعة له.6 .تنفيذ أي تطبيقات (سواء تم
الدخول فيها بشكل مادي أو إلكتروني) للستفادة من أي قرض أو تسهيلت أخرى أو سحبها ,بما في ذلك تطبيقات
الضمان ومرافق الستيراد والتصدير وتنفيذ أي اتفاقيات تسهيلية أو طلبات استخدام أو مستندات معاملت أخرى
وأي تعديلت عليها فيما يتعلق بهذه التسهيلت.7 ,منح الضمان وتنفيذ جميع المستندات المنية ذات الصلة (بما
في ذلك على سبيل المثال ل الحصر الضمانات والتعهدات والرهون العقارية) فيما يتعلق بأي تسهيلت يتم
الستفادة منها من قبل الغير أو نيابة عنه.8 ,تفويض كل أو أي من صلحياتهم إلى أي شخص (أشخاص) نيابة
عن الشركة ,للتفويض والتفويض الفرعي ال شمتطلب /اللزم لنشاء إداريين ومستخدمين قنوات النترنت  /القنوات
المصرفية اللكترونية.9 .التوقيع على كافة التفاقيات وعلي كافة المعاملت التجارية و العقود الخاصة بنشاط
الشركة .10 .اصدار التوكيلت و تفويضات بالنيابة عن الشركة في حدود سلطاتهم ,والتوقيع على القرارات
الدارية الخاصة بالشركة منفردا ما عدا ما احتفظ به صراحة من عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية
للجمعية العامة .القرار رقم ( :)2قرر مجلس الدارة للشركة بالجماع الموافقة على تفويض الساتذة عزيزه
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مسعد احمد وعزت سيد علي بشير ورانيا محمد سمير الحديدي – منفردين أو مجتمعين  -في التوقيع أمام بنك اتش
اس بي سي فرع المهندسين  -مصر في كل ما يخص إجراءات استكمال فتح وتفعيل حساب الشركة لدي البنك
المذكور ,بما في ذلك التوقيع الشروط والحكام الخاصة بذلك و نماذج التعريف بالعميل ونماذج التوقيعات وغيرها
من المستندات اللزمة لستكمال فتح وتفعيل حساب الشركة.
 - 3407محمد امام محمد عبدالحميد مدير المقيد برقم قيد  180944وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-09
برقم ايداع  7661تم التأشير فى تاريخ  2022-02-09بــ  :مثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير و
لهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا
العقد اوقانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للسيد  /محمود محمد فهمي عبدا والسيد  /محمد
امام محمد عبدالحميد والسيد  /علي ممدوح عبدالحميد محمود مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد اوقانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية
العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك تالتعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وحق التوقيع الشيكات وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و
تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذينة والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر وللمديرين مجتمعين
فقط حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وكذلك لهم مجتمعين فقط حق التوقيع علي عقود البيع والشراء
والرهن لصول الشركه ووممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات والعقارات وللسيد علي ممدوح عبدالحميد
محمود منفردا حق الداره الفنيه المتعلقه بنشاط الشركه
 - 3408انطوان الخورى  Antoine El Khouryمدير المقيد برقم قيد  181017وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-09برقم ايداع  7825تم التأشير فى تاريخ  2022-02-09بــ  :وتباشر المدير وظائفها لمدة غير
محددة -يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية
العامة .وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق فى التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار
الشهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها ولة الحق فى الشراء و تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او
بعض ماذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .
 - 3409ريتا الخوري  Rita El Khouryمدير المقيد برقم قيد  181017وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-09برقم ايداع  7825تم التأشير فى تاريخ  2022-02-09بــ :
 - 3410محب فريد انس زخارى مدير فرع المقيد برقم قيد  181018وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-09برقم ايداع  7851تم التأشير فى تاريخ  2022-02-09بــ :
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 - 3411اشرف عبد الحميد عبد الرحيم عبد الظاهر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  181081وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-10برقم ايداع  8271تم التأشير فى تاريخ  2022-02-10بــ  :تفويض كل من
السيد  /أشرف عبد الحميد عبد الرحيم عبد الظاهر رئيس مجلس الدارة والسيد /أسامة عبد الحميد عبد الرحيم عبد
الظاهر العضو المنتدب مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع
السلطات في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والحق في التعين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود و
المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادة الضمان وحق القتراض
والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق
التوقيع على عقود الشراء ولصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها
ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 3412ريم صافي عنتر وهبة ضبيش نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  181130وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-13برقم ايداع  8490تم التأشير فى تاريخ  2022-02-13بــ  :منح رئيس مجلس
الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة (مجتمعين او منفردين) سلطات و صلحيات التوقيع على النحو التالى يمثل
رئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة(مجتمعين او منفردين) الشركة فى علقتها مع الغير و لهما فى
هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون
او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولمهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع أمام كافة البنوك وفتح وغلق الحسابات
والسحب واليداع نقدا او بشيكات وطلب التسهيلت الئتمانية والمصرفية والقتراض من البنوك والتوقيع على
الرهن والضمانات البنكية و حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للراضي والعقارات باسم ولصالح الشركة
والتوقيع على ترخيص السيارات امام المرور واستلم الرخص والتوقيع على العقود و المحررات و المستندات
بالشهر العقاري وتوثيقها بمكاتب التوثيق وشراء اصول الشركة باسم ولصالح الشركة وتمثيل الشركة امام مصلحة
الضرائب المصريه للضرائب العامة و المبيعات و القيمه المضافه و العقاريه و الضرائب بكافه ماموريتها و
جهاتها و فروعها وتعيين وانهاء عقود العاملين بالشركة وتمثيل الشركه و التوقيع عن الشركه وأمام الهيئة العامة
للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة السياحة ووزارة الصحه بصفه عامه تمثيل
الشركه و التوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه و غير الحكوميه ووزارة السكان والمرافق وهيئة
المجتمعات العمرانية و مصلحة الجمارك ووزارة التموين ولكل منهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض
ما ذكر
 - 3413احمد محمد على عبدالمنعم مدير فرع المقيد برقم قيد  181261وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-14برقم ايداع  9033تم التأشير فى تاريخ  2022-02-14بــ :
 - 3414محمد السعيد محمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  181261وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-14برقم ايداع  9033تم التأشير فى تاريخ  2022-02-14بــ :
 - 3415طه على مهدى عبدالعال مدير المقيد برقم قيد  181390وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-16
برقم ايداع  9672تم التأشير فى تاريخ  2022-02-16بــ :
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 - 3416هدير محمد يوسف ابو الفتوح مدير المقيد برقم قيد  181390وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-16برقم ايداع  9672تم التأشير فى تاريخ  2022-02-16بــ  :يمثل المديران مجتمعان او
منفردان الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما مجتمعان أو منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .والمديران
مجتمعان أو منفردان حق التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
وقطاع األعمال والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وشراء المنقولت الثابته والمتنقله وكل ذلك بأسم
الشركة وضمن أغراضها و كذلك لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما حق قبض المبالغ وأبرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد
أو بالجل  .وكذلك يحق للمديران مجتمعان فقط التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع
علي الشيكات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج
عن رأس المال والتوقيع علي عقود البيع للسيارات والمنقولت والقراض والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي وتوقيع وتحويل و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية بأسم الشركة
ولصالحها  .ولهما مجتمعان حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 3417سركيس بارسيك واهام كزليان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  365695وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-31برقم ايداع  1754تم التأشير فى تاريخ  2022-02-16بــ  :تجديد تعيين مدة مجلس الدارة
لمدة اخرى
 - 3418علء الدين يحى عطوه خلف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  181476وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-17برقم ايداع  10027تم التأشير فى تاريخ  2022-02-17بــ  :تمت الموافقة بالجماع تحديد
السلطات و الختصاصات الخاصة بمجلس إدارة الشركة لتكون كالتى  :يكون حق إدارة الشركة و التوقيع عنها
لكل من السيد  /علء الدين يحيى عطوة خلف – رئيس مجلس الدارة و السيد  /أيمن المتولى المتولى عبده عضو
مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم  ,و كذالك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف الحالية و المستقبلية من سحب و إيداع و فتح الحسابات و الفراج عن راس المال و
القتراض من البنوك  ,و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم  ,و
لهما الحق فى 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 كل ذلك بإسم الشركة و ضمن
أغراضها  ,فيما عدا التوقيع على عقود البيع و الرهن و التصفية لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى
و السيارات و المنقولت بإسم الشركة فيجب أن تكون بإجماع الجمعية العامة للشركة  ,و لهما الحق فى توكيل أو
تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  -يحق لكل من السيد  /علء الدين يحيى عطوة خلف رئيس مجلس الدارة
و السيد  /أيمن المتولى المتولى عبده عضو مجلس الدارة و العضو المنتدب بأنشاء و تأسيس و تعديل الشركات و
التوقيع على عقود التأسيس و تعديل الشركات امام الشهر العقارى .
 - 3419ايمن المتولى المتولى عبده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  181476وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-17برقم ايداع  10027تم التأشير فى تاريخ  2022-02-17بــ  :منتدب
 - 3420عمرو علءالدين يحيى عطوه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  181476وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-17برقم ايداع  10027تم التأشير فى تاريخ  2022-02-17بــ :
 - 3421ولء محمد محمد رأفت محمد امين والى عضو منتدب المقيد برقم قيد  181530وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-17برقم ايداع  10310تم التأشير فى تاريخ  2022-02-17بــ  :مع بقاء جميع
التفويضات السابقة كما هى
 - 3422محمد عباس عبده حسن عزام رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  181531وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-17برقم ايداع  10311تم التأشير فى تاريخ  2022-02-17بــ  :تفويضه
بالتوقيع على عقود حوالة الدين بالنيابة عن الشركة
 - 3423ساميه عبدالعزيز احمد هيكل مدير المقيد برقم قيد  181574وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-20برقم ايداع  10389تم التأشير فى تاريخ  2022-02-20بــ  :استقالة
 - 3424ميادة ابراهيم عبد اللطيف احمد مدير المقيد برقم قيد  181574وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-20برقم ايداع  10389تم التأشير فى تاريخ  2022-02-20بــ :
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 - 3425احمد محمد صبرى حمادة على يوسف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182151وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-23برقم ايداع  11912تم التأشير فى تاريخ  2022-02-23بــ  :ممثلعن صندوق
معاشات نقابة المهندسين  -بدل من السيد مؤمن احمد محمد شفيق
 - 3426محمد ناصر حسين على محمد بدر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182151وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-23برقم ايداع  11912تم التأشير فى تاريخ  2022-02-23بــ  :ممثل عن صندوق
معاشات نقابة المهندسين  -بدل من السيد-هانى سيد محمد ضاحى .
 - 3427ادهم مجدي احمد مدكور مدير المقيد برقم قيد  182188وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-24
برقم ايداع  12046تم التأشير فى تاريخ  2022-02-24بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله
منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او
القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس مال الشركة
المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل وله حق تأسيس كافة أنواع الشركات بالنيابة عن الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير
في كل أو بعض ما ذكر
 - 3428محمد صبحى عبد القوى الخولى مدير المقيد برقم قيد  182250وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-27برقم ايداع  12247تم التأشير فى تاريخ  2022-02-27بــ :
 - 3429سامح سيد هلل متولى مدير المقيد برقم قيد  182250وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-27
برقم ايداع  12247تم التأشير فى تاريخ  2022-02-27بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة
وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء للعقارات
والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللمديرين مجتمعين حق القتراض والتوقيع
علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها .
 - 3430محمد على حامد محمد الشيخ مدير فرع المقيد برقم قيد  182490وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-02برقم ايداع  13310تم التأشير فى تاريخ  2022-03-02بــ :
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 - 3431صفا عمر عبدالعزيز السيد مدير المقيد برقم قيد  182538وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-02
برقم ايداع  13478تم التأشير فى تاريخ  2022-03-02بــ  :ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محدده .
يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللسيدة  /صفا عمر عبد العزيز السيد منفرده التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح و
غلق حسابات والفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات
وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وللمديران مجتمعين او منفردين
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و
التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3432محمد عمر عبدالعزيز السيد مدير المقيد برقم قيد  182538وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-02
برقم ايداع  13478تم التأشير فى تاريخ  2022-03-02بــ :
 - 3433عاطف عبدالحى احمد حميده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182617وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-03برقم ايداع  13772تم التأشير فى تاريخ  2022-03-03بــ :
 - 3434شريف حسام الدين لطفي توكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182617وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-03برقم ايداع  13772تم التأشير فى تاريخ  2022-03-03بــ  :استقالة
 - 3435فادي حسام الدين لطفي محمد توكل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182617وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-03برقم ايداع  13772تم التأشير فى تاريخ  2022-03-03بــ :
 - 3436احمد لطفي محمد توكل عضو منتدب المقيد برقم قيد  182617وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-03برقم ايداع  13772تم التأشير فى تاريخ  2022-03-03بــ :
 - 3559هيثم عادل عبد المنعم السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  54429وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-13برقم ايداع  19384تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :محمد عبد الرحيم محمد عبد ا
الرفاعي وشركاه وسمتها التجارية الراشدين للسياحة واصبح الشكل القانوني شركة توصية بسيطة غلق الفرع
الكائن في العنوان شقة رقم  1بالدور الول علوي برج العامر عقار ملك ايمن مصطفى عبد ربه شارع رياح
التوفيقي طريق كفر شكر القليوبية
 - 3560ياسمين محمد فهمى سليمان محمد مدير المقيد برقم قيد  68238وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-27برقم ايداع  18217تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :تعديل صفة الشريك لتصبح
شريك موصى
 - 3571ايمان السيد محمد عبد الجليل مدير المقيد برقم قيد  129382وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-26برقم ايداع  55582تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3572محمد امين محمد علي حجى مدير المقيد برقم قيد  129382وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-26برقم ايداع  55582تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :استقاله
 - 3583حلمى عبد العزيز مرسى الشايب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34927وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  5643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :ممثل عن شركة مامى فور
ديفيلوبمنت م.د.م.س
 - 3584داليا محمد احمد محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34927وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  5643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :ممثل عن شركة مامى فور
ديفيلوبمنت م.د.م.س
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 - 3437محمد حسام الدين لطفي محمد توكل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182617وتم ايداعه
بتاريخ  2022-03-03برقم ايداع  13772تم التأشير فى تاريخ  2022-03-03بــ  :وقد تم منح السيد/
محمد حسام الدين لطفي محمد توكل بصفته رئيس مجلس الداره حق تمثيل الشركه أمام القضاء او الغير والتوقيع
على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه التعاملت والتعهدات من مجلس الداره و
لمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم له حق التوقيع بالسحب والفراج
عن رأس مال الشركة المودع بالبنك و إتخاذ إجراءات تاسيس الشركات والتوقيع في كل ما يخص ذلك لدى الهيئه
العامه للستثمار ومصلحة شركات الموال والسجل التجاري والغرفه التجاريه واشهار عقودها لدى الشهر
العقارى المختص واستخراج كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط لدى الجهات والمصالح الحكومية والضراىب
العامه والتأمينات الجتماعية والهيئه العامه للتنميه الصناعيه وفتح حسابات بالبنوك وإيداع ارصدتها والسحب منها
والتوقيع عن الشركه لدى الجهات والمصالح الحكومية المختصة ومكاتب توثيق الشهر العقارى وغير ذلك من
الجهات المختصة باستخراج تراخيص تشغيل وترخيص المباني ومصلحة الضرائب وله الحق في التوقيع على
عقود شراء وبيع سيارات الشركه وحق التعامل امام البنوك في فتح الحسابات البنكيه واغلقها والسحب واليداع
والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وله الحق
في فتح العتمادات المستنديه والحصول على التسهيلت الئتمانية من البنوك والشركات كل ذلك باسم الشركه
وضمن اغراضها كما له حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكرعلما بان تمثيل الشركة امام القضاء
لرئيس مجلس الدارة فقط وقد تم منح كل من السيد فادي حسام الدين لطفي محمد توكل بصفته نائب رئيس
مجلس الداره و السيد إبراهيم سمير احمد حسين خفاجي بصفته عضو مجلس الداره حق التوقيع بالسحب
والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق التعامل امام البنوك في فتح الحسابات البنكيه واغلقها
والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات كما له حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.علما بان
تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 3438عمر علء لطفي توكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182617وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-03برقم ايداع  13772تم التأشير فى تاريخ  2022-03-03بــ :
 - 3439كريم محمد عمرو لطفى توكل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  182617وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-03برقم ايداع  13772تم التأشير فى تاريخ  2022-03-03بــ :
 - 3440انطونى وديع بباوى ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  182700وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-06
برقم ايداع  14052تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير
ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق التعامل
بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات
والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل
ذلك بأسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق
توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .وللسيد  /على عبد المنعم محمد ابو الليل والسيدة  /رانيا محمد
حمدى عثمان مجتمعين أو منفردين حق والقتراض والرهن و بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي
و السيارات و المنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها
 - 3441رومانى فخرى ناشد داود مدير المقيد برقم قيد  182700وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-06
برقم ايداع  14052تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 3442سهير سعيد محمود سيد مدير المقيد برقم قيد  182818وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-08
برقم ايداع  14603تم التأشير فى تاريخ  2022-03-08بــ  :استقالة
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 - 3443محمود اسامه محمد جمال الدين عبد السلم مدير المقيد برقم قيد  182818وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-08برقم ايداع  14603تم التأشير فى تاريخ  2022-03-08بــ  - :ويباشر المدير وظائفه لمدة
غير محددة  .يمثل المدير السيد  /محمود اسامة محمد جمال الدين عبد السلم الشركة في علقتها مع الغير وله
منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة
او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض
والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في الشراء وتعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .
 - 3444حازم محمد سمير عبده العشماوى مدير المقيد برقم قيد  182875وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-08برقم ايداع  14805تم التأشير فى تاريخ  2022-03-08بــ :
 - 3445ايهاب السيد غريب حسانين مدير المقيد برقم قيد  182875وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-08
برقم ايداع  14805تم التأشير فى تاريخ  2022-03-08بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهما مجتمعين و منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه و
لهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و للسيدة /ايه جمعه السيد ابراهيم
البيومى منفردة الحق في تعيين و عزل و مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم
الشركة و ضمن اغراضها و له حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و الوقيع على
الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و
المصارف و له الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
و (و للسيدة /ايه جمعه السيد ابراهيم البيومى والسيد  /ايهاب
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
السيد غريب حسانين ) مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر .
 - 3446ايه جمعه السيد إبراهيم البيومى مدير المقيد برقم قيد  182875وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-08برقم ايداع  14805تم التأشير فى تاريخ  2022-03-08بــ :
 - 3447فريد محمد عبدالرحيم وحش مدير المقيد برقم قيد  182980وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-10برقم ايداع  15399تم التأشير فى تاريخ  2022-03-10بــ :
 - 3448نائلة محمود محمد محمود المغاورى مدير المقيد برقم قيد  182980وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-10برقم ايداع  15399تم التأشير فى تاريخ  2022-03-10بــ  - :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة العادية  .وللمديران منفردين أو
مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان
وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق منفردين أو مجتمعين في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولها حق توكيل أو توفيض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 3449محمد احمد عبد الخالق حسن مدير المقيد برقم قيد  123570وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-30برقم ايداع  32496تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ  :ويباشر المديرين وظائفهما لمده
غير محددة  -يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفط به صراحة في عقد الشركه او القانون او لئحته
التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم
الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللسيد  /احمد عبد الخالق حسن عبد الفتاح حق
القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بأسم الشركه ولصالحها
منفردا ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 3450احمد عبدالخالق حسن عبدالفتاح مدير المقيد برقم قيد  123570وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-30برقم ايداع  32496تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 3451ماجد محمد عبد الحميد خاطر مدير المقيد برقم قيد  148674وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-24برقم ايداع  12874تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ  - :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ,ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين مجتمعين فقط الحق
في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق
حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وأنظمتها بكافة أنواعها أمام الشهر العقاري ودمجها
وتعديل وفسخ الشركات وإشهارها والتوقيع أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية
والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره والهيئة العامة للرقابة
المالية والتحاد المصري للتشييد والبناء ووزارة العدل والسجل التجاري والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية
وكذلك التوقيع علي عقود اليجار وإثبات التاريخ عليها وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن
الضريبي وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ,ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 3452شريف محمد عبد العزيز حبيب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4742وتم ايداعه بتاريخ
 2000-02-16برقم ايداع  902تم التأشير فى تاريخ  2022-03-15بــ  - :فوض مجلس الدارة بإجماع
الصوات السيد المهندس  /شريف محمد عبد العزيز حبيب – رئيس مجلس الدارة أو السيد المهندس  /محمد
نجيب عبد الرؤوف – عضو مجلس الدارة المنتدب – أو السيد المهندس  /أحمد جمال محمد نبيه – مدير عام
الشركة بالتوقيع عن الشركة توقيع أول في تمثيل الشركة في تعاملتها مع كافه البنوك و المصارف وأمام كافه
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والتوقيع على
جميع انواع العقود – والسيد الستاذ  /أحمد محمود محمد عكاشه – عضو مجلس الدارة أو السيد الستاذ  /محمد
حداد على عبد الرؤوف – مدير عام الشئون المالية -بالتوقيع عن الشركة توقيع ثاني في تمثيل الشركة في
تعاملتها مع كافه البنوك والمصارف وأمام كافه الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والتوقيع على جميع انواع العقود – على ان يكون التوقيع الول والتوقيع الثاني
مجتمعين
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 - 3453احمداحمد صادق السويدي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  60574وتم ايداعه
بتاريخ  2012-09-17برقم ايداع  18999تم التأشير فى تاريخ  2022-03-15بــ  :ممثل عن شركة
السويدي اليكتريك ش م م  -استقالة
 - 3454اشرف محمود احمد محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  60574وتم ايداعه
بتاريخ  2012-09-17برقم ايداع  18999تم التأشير فى تاريخ  2022-03-15بــ  :ممثل عن شركة
السويدي اليكتريك ش م م
 - 3455يوسف هشام محمد عبدالفتاح صقر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 183376
وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-17برقم ايداع  17083تم التأشير فى تاريخ  2022-03-17بــ  :اضافة
صلحيات لرئيس مجلس الدارة كالتى  :للسيد  /يوسف هشام محمد عبدالفتاح صقر رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار 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 والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى فى تاسيس الشركات
وادخال التعديلت عليها والتوقيع امام السجل التجارى والغرفة التجارية وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر
 - 3456احمد محمد العويشي مدير المقيد برقم قيد  183407وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-17برقم
ايداع  17215تم التأشير فى تاريخ  2022-03-17بــ :
 - 3457صالح عبدالمجيد عبدالعاطى صميدة مدير المقيد برقم قيد  183407وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-17برقم ايداع  17215تم التأشير فى تاريخ  2022-03-17بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  .يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .وللمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن
والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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 - 3458سيد محمد عبد العزيز عبد اللطيف
احمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  183412وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-17
برقم ايداع  17233تم التأشير فى تاريخ  2022-03-17بــ  :الموافقة بإجماع الحاضرين علي تفويض السيد /
سيد محمد عبد العزيز عبد اللطيف رئيس مجلس الدارة منفردا في حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها
والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
والشهر العقاري والغرف التجارية وادارات السجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة
الرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي الصادارات والواردات والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وهيئة
التنمية الصناعية ومصلحة الضرائب المصرية وماموريتها ولجان الطعن الضريبي والتحاد المصري للتشييد
والبناء والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وحق التوقيع
علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها
وكذلك حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والستدانة بإسم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  -وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر كل في حدود
إختصاصه
 - 3459حسين حسين محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  33911وتم ايداعه بتاريخ
 2008-07-31برقم ايداع  16840تم التأشير فى تاريخ  2022-03-21بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة
 - 3460حسن حسين حسين محمد المير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  33911وتم ايداعه بتاريخ
 2008-07-31برقم ايداع  16840تم التأشير فى تاريخ  2022-03-21بــ :
 - 3461محمد محمد البهلول يوسف امين صادق مدير فرع المقيد برقم قيد  183565وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-21برقم ايداع  17802تم التأشير فى تاريخ  2022-03-21بــ :
 - 3462غاده عبد ا السيد عبد السلم مدير المقيد برقم قيد  183566وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-21برقم ايداع  17803تم التأشير فى تاريخ  2022-03-21بــ  :ويباشر المديرون وظائفهما
لمده غير محدده  .يمثل المديرون الشركة في علقتهما مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة وللمديرات منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذللك
باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والرهن والبيع والتنازل لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحهما والتنازل عنها ولهما الحق
في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3463مايسة عبد ا السيد عبد السلم مدير المقيد برقم قيد  183566وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-21برقم ايداع  17803تم التأشير فى تاريخ  2022-03-21بــ :
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 - 3464عمرو محمد سعد محمود علم مدير المقيد برقم قيد  3087وتم ايداعه بتاريخ
 2002-02-04برقم ايداع  93تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها
مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها والتى  -للسيد
 /عمرو محمد سعد محمود علم و السيد /احمد عمرو محمد سعد محمود علم والسيد /يوسف عمرو محمد سعد
محمود علم مجتمعين أو منفردين فى التى  -تمثيل الشركة امام القضاء والغير ولهم اوسع السلطات لدارة
الشركة والتوقيع والتعامل نيابة عن الشركة امام كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والوزارات
والشركات ومتابعة سير العمل اليومى فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  -الحق فى تمثيل الشركة فى تقديم عطاءات مناقصات توريد السلع والخدمات المشمولة بغرض
الشركة  -الحق فى التوقيع على كافة عروض وعقود واتفاقات واوامر اسناد العمال والموافقة على قيمتها
وشروطها والتى تكون لزمة لمباشرة الشركة لعمالها او لنشاطها اومكملة اومرتبطة به  -الحق فى التعاقد مع
الشركات الخرى بهدف ابرام عقود شراكة العمال او المقاولت المشتركة مع الشركات الخرى لتنفيذ اعمال
ضمن نشاط الشركة سواء داخل مصر او خارجها  -الحق فى تعيين وفصل العاملين (المصريين او الجانب)
واناطة المهام بهم والتوقيع على عقود العمل وتقديم الطلبات للجهات المختصة للحصول على تراخيص العمل
اللزمة واى تراخيص او تصاريح اخرى تكون لزمة لى مما سبق قانونا  -الحق فى طلب استصدار خطابات
الضمان البنكية باسم الشركة لدى البنوك  -حق التوقيع على عقود تأسيس و تعديل الشركات امام مصلحة الشهر
العقارى والسجل التجارى وكافة الجهات الحكومية الخرى للسيد /عمرو محمد سعد محمود علم الحق منفردا فى
التى  -الحق فى القتراض والتوقيع على التسهيلت البنكية الممنوحة من البنوك و التوقيع على حساب جارى
مدين بأسم الشركة وتقديم الضمانات اللزمة لذلك  -الحق فى التوقيع على عقود بيع او شراء او رهن او ايجار
سواء ابتدائية او نهائية للعقارات او الحقوق المعنوية او للمنقولت او الجهزة او المعدات او الثاث او الخدمات او
السيارات او المركبات بانواعها والموافقة على قيمتها و شروطها وتمثيل الشركة امام مكاتب التوثيق ومأموريات
الشهر العقارى وادارات ووحدات المرور ونيابات المرور  -الحق فى تمثيل الشركة امام البنوك والتعامل مع
البنوك لفتح وغلق الحسابات البنكية والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والسندات الذنية والكمبيالت
وصرفها  -حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر وفقا لما هو ممنوح له
 - 3465عبدا صفر مدير المقيد برقم قيد  183659وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-22برقم ايداع
 18218تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ  :يمثل المديران السيدة  /دانا زياد البلعه  .والسيد  /عبدا
صفر  .الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .
وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية  .ولهما مجتمعين او منفردين حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على
الشيكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات وشهادات ضمان و الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكذلك حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى
والسيارات وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  .ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  .وللسيد /
علء رضا ابراهيم ( .مدير ) منفردا حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ,و حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات
وفتح حسابات البنوك بإسم الشركة  .وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 3466دانا زياد البلعه مدير المقيد برقم قيد  183659وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-22برقم ايداع
 18218تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ :
 - 3467علء رضا ابراهيم الششتاوى مدير المقيد برقم قيد  183659وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-22برقم ايداع  18218تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ :
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 - 3468محمود أسامة علي أبو العل مدير المقيد برقم قيد  183706وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-23
برقم ايداع  18821تم التأشير فى تاريخ  2022-03-23بــ  :يكون للمدير منفردا كافة السلطات المقررة
لدارة الشركة والتعامل باسمها  ,وذلك فيما عدا احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو
لئحته التنفيذية ويمثل المدير الشركة امام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن إداراتها أمام مؤسسها وللمدير
منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح
وغلق حسابات والفراج عن راسم المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق فبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وللمدير منفردا الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات
والتوقيع على عقود تعديل الشركات والتوقيع على عقود الندماج وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها امام كافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية الخرى والهيئة العامة للستثمار بجميع قطاعتها المختلفة والشهر
العقارى والتوثيق وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 3469حمدناا عباس محمد أحمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  183758وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  19102تم التأشير فى تاريخ  2022-03-24بــ  :تحدد جميع
الصلحيات لرئيس مجلس الداره كالتى  -:لرئيس مجلس الداره السيد  /حمدنال عباس محمد احمد ( منفردا )
حق التعامل بإسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع
جميع الينوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنية والتجاريه
وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل وحق توكيل وتفويض
الغير فى كل او بعض ما ذكر ويحق لرئيس مجلس الداره السيد  /حمدنال عباس محمد احمد (منفردا) فى حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم
الشركه ولصالحها .
 - 3470سهام شحات دياب غانم مدير المقيد برقم قيد  183799وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-24
برقم ايداع  19187تم التأشير فى تاريخ  2022-03-24بــ :
 - 3471ماريز شكرى دانيال بدروس مدير المقيد برقم قيد  183799وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-24برقم ايداع  19187تم التأشير فى تاريخ  2022-03-24بــ :
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 - 3472دينا علي محمود طة ونس مدير المقيد برقم قيد  183799وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-24
برقم ايداع  19187تم التأشير فى تاريخ  2022-03-24بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ليكون حق الدارة والتوقيع والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية
او غلقها والسحب واليداع وصرف الشيكات لى من مديران مجتمعان فقط اما في حاله البيع او القتراض أو
الرهن يكون للمديرين مجتمعين فقط اما التعاقد باسم الشركة مع الشركات الخرى لتسويق وبيع منتجات الشركة
والتصنيع لدى الغير يكون لى من المديرين منفردا وفي هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها
في ما عدا ما يحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه و لي من مديران الحق
في التعامل باسم الشركه ولصالحها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك على الشيكات اما حق
القتراض والرهن يكون للمديرين مجتمعين فقط وكذلك لهم حق التوقيع مجتمعين فقط على عقود الشراء والبيع
والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها ولهم الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولي من
مديران فقط حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه ولى من
المديرين منفردا ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق
التوقيع على عقود تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركه ولصالحها.
 - 3473صالح بن عبدالعزيز بن صالح
العنزى مدير المقيد برقم قيد  183799وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  19187تم
التأشير فى تاريخ  2022-03-24بــ :
 - 3474رحمه خالد احمد عطيه مدير فرع المقيد برقم قيد  183884وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-27برقم ايداع  19508تم التأشير فى تاريخ  2022-03-27بــ :
 - 3475خلود صفوت ابراهيم الهللى مدير فرع المقيد برقم قيد  183884وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-27برقم ايداع  19508تم التأشير فى تاريخ  2022-03-27بــ :
 - 3476عواد احمد ابوغدير على مدير المقيد برقم قيد  184092وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-30
برقم ايداع  20364تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
 - 3477رمضان احمد ابوغدير على مدير المقيد برقم قيد  184092وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-30
برقم ايداع  20364تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ  :استقالة
 - 3478محمد نظير البدرى محمد مدير المقيد برقم قيد  184092وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-30
برقم ايداع  20364تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ :
 - 3479نصر نظير البدرى محمد مدير المقيد برقم قيد  184092وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-30
برقم ايداع  20364تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ  :استقالة
 - 3480ابراهيم بن شايع بن عبدل الحقيل مدير المقيد برقم قيد  184093وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-30برقم ايداع  20365تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ :
 - 3481عبدا بن ابراهيم بن شايع الحقيل مدير المقيد برقم قيد  184093وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-30برقم ايداع  20365تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ :
 - 3482سامح احمد يوسف عبد العال مدير المقيد برقم قيد  184093وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-30برقم ايداع  20365تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ :
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 - 3483عثمان بن ابراهيم بن شايع الحقيل مدير المقيد برقم قيد  184093وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-30برقم ايداع  20365تم التأشير فى تاريخ  2022-03-30بــ  :يمثل المديرون الشركة فى
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  -وللمديرين مجتمعين او
منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال
وحق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهما
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل
او بعض ما ذكر
 - 3484محمد خير الدين نبيل كرمان مدير و شريك المقيد برقم قيد  119109وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-22برقم ايداع  14031تم التأشير فى تاريخ  2022-03-31بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية الشريكين المتضامنين السيد /محمد خير الدين نبيل كرمان والسيد /عمرو نبيل
كرمان ولهما 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 وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي
الشبكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  -تبقي
باقي بنود عقد الشركة والتي لم يشملها التعديل كما هي بدون تعديل
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 - 3485محمد فتحى يوسف حجاج ندا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  184193وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-31برقم ايداع  20685تم التأشير فى تاريخ  2022-03-31بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,
وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو
مجتمعين  -ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع والسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك
وللسيد رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير
حكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع
والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال
المودع بالبنك وله اوسع السطات في التعامل باسم الشركة بشرط ان تكون العمال التي تصدر بعنوان الشركة
وضمن اغراضها يجوز له القتراض من أي بنك من البنوك داخل جمهورية مصر العربية وكذلك لرئيس مجلس
الدارة حق التوقيع عن الشركة على عقود الشراء والبيع للراضي باسم الشركة امام مأمورية الشهر العقاري
والسجل التجاري وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية التي يتطلب المر التوقيع امامها وكذلك شراء وبيع
الصول الثابتة وشراء وبيع السيارات باسم الشركة وتسجيلها وتوثيقها والتوقيع عن الشركة امام مأمورية الشهر
العقاري وتمثيل الشركة امام جميع المحاكم بكافة انواعها ودرجاتها والتوقيع امام جميع المحاكم على عقود الشراء
والبيع العرفية والرسمية وعمل التوكيلت اللزمة للمحامين بكافة انواعها وتمثيل الشركة امام القضاء في جميع
انواع القضايا التي تخص الشركة وتمثيل الشركة امام جميع لجان القضاء ولجان الخبراء وفض المنازعات وله
الحق في توكيل غيره في كل ما سبق  -والسيد  /حسن محمود محمد شراره عضو مجلس الدارة ويمثل الشركة
في تعاملتها مع الجهات الحكومية والغير حكومية وله حق السحب واليداع وفتح الحسابات وغلقها واستصدار
خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات امام جميع البنوك وكذلك لمدير الشركة التوقيع عن الشركة امام
جميع جهات التعامل مع الشركة وابرام الصفقات والتعاقدات وحضور المناقصات والممارسات باسم الشركة بشرط
أن تكون كل هذه التصرفات ضمن أغراض الشركة
 - 3486حمزة محمد خميس موسى عصفور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  184341وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-04برقم ايداع  21167تم التأشير فى تاريخ  2022-04-04بــ  :يملك حق التوقيع
على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة
وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديريين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين
او مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع والسحب والفراج عن راس مال المودع
بالبنك
 - 3487عبد ا راشد عبد ا علي النعيمي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  184376وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-04برقم ايداع  21264تم التأشير فى تاريخ  2022-04-04بــ  :تفويض أي من
الشخاص المحددين في المجموعة "أ" أدناه بالتوقيع مجتمعا مع أي من الشخاص المحددين في المجموعة "ب “
أدناه وذلك لفتح الحسابات المصرفية باسم الشركة لدى أي من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بالعملة
المحلية و/أو العملت الجنبية وتشغيل تلك الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والسداد والتحويل
علء الدين حسن مصطفى محمد –
إلى الغير في كل ما يتعلق بأعمال ونشاطات الشركة :المجموعة "أ" -
مدحت محمود عبد المنعم محمد – مصري
مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي - 26301042101794
شامل توفيق سليمان أباظة  -ويحمل
الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي  27012250104154المجموعة "ب “ -
بطاقة رقم قومي  - 26404098800079احمد شريف محمد شريف  -ويحمل بطاقة رقم
قومي 28302100202354تفويض أي من الشخاص المحددين في المجموعة "أ" أعله بالقيام مجتمعا مع أي
من الشخاص المحددين في المجموعة "ب “ أعله بما يلي :تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والهيئة العامة للستثمار والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية
ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور وهيئة التنمية الصناعية واتحاد
الصناعات المصرية والغرف الصناعية والحق في شراء وبيع المنقولت والسيارات وابرام والتوقيع علي جميع
أنواع العقود والمعاملت باسم الشركة ولمصلحتها وفيما يتعلق بنشاطها وتوكيل المحامين وعزلهم بالنيابة عن
الشركة ,والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق.
 - 3488هانى ناجى انيس بطرس مدير فرع المقيد برقم قيد  156904وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-11برقم ايداع  41723تم التأشير فى تاريخ  2022-04-10بــ :
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 - 3489وحيد محمود احمد المهدى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  184664وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-12برقم ايداع  22557تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ  :الموافقه بالجماع على تفويض
السيد  /وحيد محمود احمد المهدي رئيس مجلس ألدارة في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع ألعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وله حق القتراض من البنوك والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق
التوقيع على عقود الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وألاراضي والسيارات وله حق التوقيع
العام أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات اإاذنية
والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتم تفويض
السيد وحيد محمود احمد المهدي في التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعه وله حق التوكيل لصالح
البنوك والغير وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .على الشركة مراعاة سلطات التوقيع .
 - 3490ياسر عمر شعبان حامد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  184686وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-12برقم ايداع  22692تم التأشير فى تاريخ  2022-04-12بــ  :تم تحديد اختصاصات رئيس
مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب علي النحو التالي  :يملك حق التوقيع علي معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة
الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
 .للسيد رئيس مجلس الدارة وللسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في إدارة الشركة ولهم في
ذلك كافة السلطات وأوسع الصلحيات في التعامل مجتمعين أو منفردين بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في
إبرام الصفقات والتعاملت والتوقيع علي عقود الشراء بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل
مستخدمي الشركة ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل  .للسيد رئيس مجلس الدارة وللسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
الحق في فتح وغلق الحسابات واليداع ولهما الحق في التوقيع علي الشيكات علي ان يكون التوقيع الول للسيد /
محمود محمد شعبان سليم نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والتوقيع الثاني للسيد  /ياسر عمر شعبان
حامد رئيس مجلس الدارة علي ان يكون للسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا في
القتراض والرهن أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكافة الصول المنقولة والفراج عن
رأس المال  ,ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 3491مايكل نصر جرجس حنا مدير فرع المقيد برقم قيد  184760وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-13برقم ايداع  23029تم التأشير فى تاريخ  2022-04-13بــ :
 - 3492محمود محمود طاهر السيد مدير المقيد برقم قيد  184778وتم ايداعه بتاريخ 2022-04-13
برقم ايداع  23535تم التأشير فى تاريخ  2022-04-13بــ :
 - 3493محمد السيد خليل محمد خليل مدير المقيد برقم قيد  184778وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-13برقم ايداع  23535تم التأشير فى تاريخ  2022-04-13بــ  :و يباشر المديران وظائفهم لمده
غير محدده  .يمثل المديران الشركة فى علقتهم مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع
السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة .و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  .وللمديران
محمود محمود طاهر و محمد السيد خليل محمد مجتمعين فقط التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع و فتح و غلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق الفتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركه و
لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لهما
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء لركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها و
لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل
او بعض ماذكروكل ذالك باسم الشركه ولصالحها تبقي باقي بنود العقد كما هي دون تعديل
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 - 3494احمد عبد الفتاح ابراهيم السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  185784وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-18برقم ايداع  24352تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ  :للفروع
 - 3495محمد حسين حسين حافظ مدير فرع المقيد برقم قيد  129424وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-27برقم ايداع  55754تم التأشير فى تاريخ  2022-04-20بــ :
 - 3496لويس الفيريز جوميز دى سالزار  LUIS ALVAREZ GOMEZ DESALAZARمدير عام
المقيد برقم قيد  129424وتم ايداعه بتاريخ  2018-12-27برقم ايداع  55754تم التأشير فى تاريخ
 2022-04-20بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ  2021/ 12/ 27وتنتهي في
 -.2024/ 12/ 26اعادة توزيع السلطات والصلحيات الخاصة بمديري الشركة علي النحو التالي :يمثل المديرون
الشركة في علقتها مع الغير ولي اثنين من المديرين 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 ولي
اثنين من المديرين مجتمعين الحق في إدارة الشركة و تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة
والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص و وزارة القوى العاملة والهجرة ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية
ومصلحة الضرائب والشهر العقاري و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية ولهما مجتمعان حق التوقيع عن
الشركة في جميع التعاملت البنكية وفتح وغلق وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع من البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح العتماد المستندية وحق بيع الصول والتصرف فيها وإبرام عقود
القرض والرهن وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود التعديل نيابة عن الشركة أمام الشهر
العقاري (بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديل) ولي اثنين من المديرين مجتمعين
الحق في مباشرة العمال الدارية اليومية للشركة والتوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات والنظمة
الساسية وكذلك الحق في بيع أو شراء السيارات والتوقيع على عقود البيع أو الشراء نيابة عن الشركة أمام كافة
الجهات الحكومية والغير الحكومية ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأموريتها .ولي اثنين من المديرين
مجتمعين الحق في استخراج التراخيص وتجديدها والتعامل امام ادارات و وحدات المرور ونيابات المرور و قبض
الثمن وللمديرين منفردين الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق على انه في جميع الحوال
يجب ان تمثل الشركة من قبل مدير واحد على القل بصورة أصلية مع المفوض أو الوكيل بحسب الحوال.
 - 3497مراد جرجس فريد جندي مدير المقيد برقم قيد  129424وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-27
برقم ايداع  55754تم التأشير فى تاريخ  2022-04-20بــ  :بالشركة اعتبارا من  1يونيو 2022
 - 3498احمد ممدوح رياض حافظ عبد المجيد مدير المقيد برقم قيد  129424وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-27برقم ايداع  55754تم التأشير فى تاريخ  2022-04-20بــ :
 - 3499محمد السيد خليل محمد خليل مدير المقيد برقم قيد  185875وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-20برقم ايداع  24872تم التأشير فى تاريخ  2022-04-20بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم
لمده غير محدده
 - 3500محمد محمود طاهرالسيد مدير المقيد برقم قيد  185875وتم ايداعه بتاريخ 2022-04-20
برقم ايداع  24872تم التأشير فى تاريخ  2022-04-20بــ :
 - 3501محمود محمود طاهر السيد مدير المقيد برقم قيد  185875وتم ايداعه بتاريخ 2022-04-20
برقم ايداع  24872تم التأشير فى تاريخ  2022-04-20بــ :
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 - 3502هانى شعبان احمد السيد الفخرانى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  185911وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-21برقم ايداع  25194تم التأشير فى تاريخ  2022-04-21بــ  :يملك حق التوقيع علي
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس
الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة .وللسيد/
هاني شعبان احمد السيد الفخراني رئيس مجلس الدارة وللسيد /عمرو فتحي احمد خليفه نائب رئيس مجلس
الداره والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل وحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر .وحق القتراض والتوقيع علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية بعد موافقة
الجمعية العامة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .ولي اثنين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين ( السيد /هاني
شعبان احمد السيد الفخراني رئيس مجلس الدارة والسيد /عمرو فتحي احمد خليفه نائب رئيس مجلس اداره
وعضو منتدب والسيدة /سماح ابراهيم سيد ابراهيم عضو مجلس ادارة والسيدة  /انجي عبدالرحمن عبدالشافعي
عبدالرحمن عضو مجلس ادارة ) الحق في التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات
وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر
 - 3503عمر اشرف فوزي محمد حسن شتيوي مدير المقيد برقم قيد  182766وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-07برقم ايداع  14334تم التأشير فى تاريخ  2022-04-24بــ  :استقالة
 - 3504راشد بن عبدالرحمن بن محمد الحركان مدير المقيد برقم قيد  182766وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-07برقم ايداع  14334تم التأشير فى تاريخ  2022-04-24بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  -يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه
والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة  .وللمدير
 /راشد بن عبد الرحمن بن محمد الحركان منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك
له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية باسم الشركة ولمصلحتها
وكذلك التوقيع على عقود القرض والرهن وللمدير منفردا الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر  .وللسيد /احمد طارق عبد العظيم رسلن ( مدير للعلقات العامة فقط )
 - 3505احمد طارق عبد العظيم رسلن مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  182766وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-07برقم ايداع  14334تم التأشير فى تاريخ  2022-04-24بــ :
 - 3506محمد نادر محمد هشام احمد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186138وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  26284تم التأشير فى تاريخ  2022-04-27بــ :
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 - 3507ناصر سيد عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  186138وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  26284تم التأشير فى تاريخ  2022-04-27بــ  :وقد قررت الجمعية
العامه العاديه بالموافقة على اعطاء الصلحيات التية للسيد  /ناصر سيد عبداللطيف السيد رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح
حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في التعامل
والتوقيع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب والتامينات
ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ووزارة السياحة والجمارك والهيئة العامه للرقابيه الماليه
والرقابه علي الصادرات والواردات والجمارك والمرور والتوقيع والتعامل امام كافة المحافظات والحياء وكافة
الوزارات والتامينات الجتماعية والتوقيع امام الشركة المصرية للتليفونات وله ابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق
القتراض من البنوك والتوقيع علي عقود القرض من البنوك والتوقيع علي كافه المستندات المتعلقه بالقروض
وعمل التوكيلت اللزمه للرهن لصالح البنوك وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3508ماريا مروان زنتوت عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186138وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-27برقم ايداع  26284تم التأشير فى تاريخ  2022-04-27بــ  :ممثل عن شركه مدار للقري
السياحيه والستثمار السياحي
 - 3509شركة كارلتون للستثمار والفنادق ويمثلها عضو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 186138
وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  26284تم التأشير فى تاريخ  2022-04-27بــ :
 - 3510شركه كارلتون للستثمار والفنادق ويمثلها عضو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد 186138
وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-27برقم ايداع  26284تم التأشير فى تاريخ  2022-04-27بــ :
 - 3511رامز محمد على عبده الصرفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186139وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-27برقم ايداع  26301تم التأشير فى تاريخ  2022-04-27بــ  ( :استقالة ) .الموافقة بالجماع
على تحديد صلحيات توقيع مجلس إدارة الشركة لتصبح على الوضع التالي :يمثل السيد /احمد محمد نجيب السيد
محمود ,رئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال المودوع بالبنك ,وتمثيل
الشركة امام القضاء ,وللسيد /احمد محمد نجيب السيد محمود  -رئيس مجلس الدارة ,والسيدة /ماجده محمد محمد
السحراوي  -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 الحصر له حق التوقيع على الشيكات وكذلك فيما يخص فتح الحسابات والعمليات المتعلقة بها .ولهما
سلطة 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 .القرار الثاني :الموافقة بالجماع على قبول
استبدال السيد /رامز محمد على عبده الصرفى ,بالسيدة  /دينا اسامة عبدالعزيز الشنوفي  -مصريه –
 28209282103101 – 28/9/1982كممثلة عن شركة /فلت  6لبز اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات
وإدارة المشروعات ش.م.م
 - 3594شريف محمد صادق مراد مدير المقيد برقم قيد  159016وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-20
برقم ايداع  48804تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة هذا العقد أو قانون الشركات أو اللئحة التنفيذية للجمعية
العامة  -ولكل من السيد /شريف محمد صادق مراد والسيدة /منى حنفي محمود خضر والسيدة /ماريهان مصطفى
صالح محمد والسيدة /منار مغربي عبدالعزيز عبدالرحمن حق إدارة العلقات العامة .
 - 3595ماريهان مصطفى صالح محمد مدير المقيد برقم قيد  159016وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-20برقم ايداع  48804تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
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 - 3596منار مغربى عبدالعزيز عبدالرحمن مدير المقيد برقم قيد  159016وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-20برقم ايداع  48804تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 3512أحمد إبراهيم صبح فرج رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186153وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-28برقم ايداع  26340تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  - :يمثل الشركة السيد  /احمد
ابراهيم صبح فرج رئيس مجلس الدارة امام القضاء 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 و للسيد رئيس مجلس الدارة
منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب
وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و كذلك له حق القتراض او الرهن و حق
التوقيع على عقود الشراء للصول و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما أن لهما الحق في توكيل الغير في ذلك كله أو بعضه .
 - 3513محمد نادر محمد هشام احمد على رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 186159
وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-28برقم ايداع  26350تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  :ممثل عن
شركه مدار للقري السياحيه والستثمار السياحي  -وقد قررت الجمعية العامه العاديه بالموافقة على اعطاء
الصلحيات التية للسيد  /محمد نادر محمد هشام احمد علي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة
امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل
مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في التعامل والتوقيع امام الهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب والتامينات ومصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية
بوزارة الداخلية ووزارة السياحة والجمارك والهيئة العامه للرقابيه الماليه والرقابه علي الصادرات والواردات
والجمارك والمرور والتوقيع و التعامل امام كافة المحافظات والحياء وكافة الوزارات والتامينات الجتماعية
والتوقيع امام الشركة المصرية للتليفونات وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق القتراض من البنوك والتوقيع علي
عقود القرض من البنوك والتوقيع علي كافه المستندات المتعلقه بالقروض وعمل التوكيلت اللزمه للرهن لصالح
البنوك وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3514شركة مراسم للتنمية السياحية ويمثلها عضو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186159وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-28برقم ايداع  26350تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ :
 - 3515شركة مدار للقرى السياحية والستثمار السياحي ويمثلها عضو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 186159وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-28برقم ايداع  26350تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ
:
 - 3516شركه مراسم للتنمية السياحية ويمثلها عضو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186159وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-28برقم ايداع  26350تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ :
 - 3517شيرين سليمان سليمان عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186159وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-28برقم ايداع  26350تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  :ممثل عن شركه مصر للتنميه
السياحية اميكو مصر
 - 3518لمياء سليمان سليمان عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186159وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-28برقم ايداع  26350تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  :ممثل عن شركه مصر للتنميه
السياحيه اميكو مصر
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 - 3519نورا سليمان سليمان عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186159وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-28برقم ايداع  26350تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  :ممثل عن شركه مصر للتنميه
السياحية اميكو مصر
 - 3520مجدي ابراهيم احمد بلطة مدير المقيد برقم قيد  186319وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-09
برقم ايداع  26947تم التأشير فى تاريخ  2022-05-09بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير و
لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ بها
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للسيد  /أسامة محمود محمود النجار و السيد /
محمود عبد العظيم خليل محمد اللهوني و السيد  /مجدي ابراهيم احمد بلطه مجتمعين أو منفردين الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و كذلك
لهم مجتمعين أو منفردين حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات و المنقولت و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و ايداع و فتح و غلق و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق التوقيع علي الشيكات و
كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .و للمديرين مجتمعين فقط حق التوقيع علي عقود القتراض و
الرهن و كذلك لهم مجتمعين فقط حق التوقيع علي عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات و المنقولت و للسيدة  /هايدي مجدي ابراهيم بلطه ادارة الشون الصيدلنية فقط بالشركة .
 - 3521احمد محمد عبدالمنعم رفعت رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186333وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-09برقم ايداع  27073تم التأشير فى تاريخ  2022-05-09بــ  :يمثل السيد /احمد محمد عبد
المنعم رفعت ,رئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال المودوع بالبنك ,وتمثيل
الشركة امام القضاء ,وللسيد /احمد محمد عبد المنعم رفعت  -رئيس مجلس الدارة ,والسيد  /محمد حسن على
محمد  -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
الحصر له حق التوقيع على الشيكات وكذلك فيما يخص فتح الحسابات والعمليات المتعلقة بها.ولهما سلطة 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.
 - 3522محمد عادل السيد عبدالعزيز مدير المقيد برقم قيد  186346وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-10برقم ايداع  27122تم التأشير فى تاريخ  2022-05-10بــ  :استقاله
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 - 3523محمد امين امين الدخميسى مدير المقيد برقم قيد  186346وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-10
برقم ايداع  27122تم التأشير فى تاريخ  2022-05-10بــ  :و يباشر المدير و ظائفه لمدة غير محددة ويمثل
المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و
التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .و
للمهندس /محمد امين امين الدخميسي-منفردا -الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها و التوقيع على
كافة العقود امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القوات المسلحة و شركاتها و القطاع العام و قطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها والتوقيع على كافة
العقود امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القوات المسلحة و شركاتها و القطاع العام و قطاع العمال
و القطاع الخاص بكافة اشكالهم.و له حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على
الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن و
كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها و كذلك
له الحق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة و الممتلكات العقارية و الراضي و السيارات بأسم و
لصالح الشركة و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كذلك حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة الغقود و
المشارطات و الصفقات و التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل
او بعض ما ذكر و تفويضه في كافة الختصاصات بالنيابة عن الشركة و للشركة الحق في كفالة الغير.
 - 3524نشوه محمد زكى عفيفى مدير المقيد برقم قيد  186349وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-10
برقم ايداع  27126تم التأشير فى تاريخ  2022-05-10بــ  :وتباشر المديرة وظائفها لمدة غير محددة 0
يمثل المديران الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها
فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  ,والسيدة  /نشوه محمد
زكي عفيفي والسيدة  /سالي حسن سميح محمد سالم مجتمعتان بالحق 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 والقتراض والرهن والتوقيع على
الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر0
 - 3525سالي حسن سميح محمد سالم مدير المقيد برقم قيد  186349وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-10برقم ايداع  27126تم التأشير فى تاريخ  2022-05-10بــ  :وتباشر المديرة وظائفها لمدة
غير محددة
 - 3526نورا عبدالغفور احمد كفافى مدير المقيد برقم قيد  186406وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-10
برقم ايداع  27400تم التأشير فى تاريخ  2022-05-10بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محدده .
يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية وللمديران
منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة الجمارك وادارات المرور وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وللمديران مجتمعين حق التوقيع علي عقود الشراء
والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة
ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
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 - 3527ايه طارق نبيه عبد الحميد السيد نبيه عبد الحميد مدير المقيد برقم قيد  186406وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-10برقم ايداع  27400تم التأشير فى تاريخ  2022-05-10بــ :
 - 3528باولو جيريلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186520وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-12
برقم ايداع  28025تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ  :ممثل عن شركة جرين ليزر انوفاشن لصناعة
الجلود ومشتقاتها  .بدل من السيد  /محمد السيد هشام عبد الحليم جزر طبقا لكتاب الترشيح الوارد من شركه جرين
ليزر انوفاشن لصناعة الجلود ومشتقاتها .
 - 3529محمود أبو اليزيد شحاته أبو الخير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186734وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-17برقم ايداع  29285تم التأشير فى تاريخ  2022-05-17بــ  :يملك التوقيع على
معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولرئيس
مجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردا
ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين اومجتمعين الحق فى التوقيع على
الشيكات فى حدود مبلغ اقل من 1000000مليون جنيه مصرى فقط لغير وفيما زاد عن هذا المبلغ فيلزم توقيع
رئيس مجلس الدارة منفردا ولرئيس مجلس الدارةونائب رئيس مجلس الدارة الحق فى اداره الشركه فى
علقاتها مع الغير والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه
للجمعيه العامه ولهما الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم والقيام باجراءات التعاقد باسم الشركه مع
الجهات الخارجيه والشركات وعمل التقديرات المناسبه لهذه التعاقدات وتعيين المهندسين و الموظفين المناسبين
بتخصصاتهم لتنفيذ هذه التعاقدات وتحديد رواتبهم وتنفيذ التزامات الشركه لدى الغير والتزامات الغير لدى الشركه
وكافه الجهات والشركات والقطاعات الحكوميه ومنها حقوق الملكيه الفكريه للغير واللتزامات الماليه والماديه
والدبيه والحقوق الخاصه باجهزه الدوله كالضرائب العامه وضريبه كسب العمل والتامينات بانواعها وضرائب
الجور والمرتبات ولهم الستعانه بالخبرات والكفاءات المختلفه فى هذه المجالت للقيام بهذه اللتزامات والمهام .
ولها حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واستصدارخطابات وشهادات الضمان مجتمعين اومنفردين وذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتالكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة
ولصالحهاولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما الحق مجتمعين او منفردين فىا لتعامل مع الشهر
العقارى وتحرير التوكيلت باسم الشركة وتوكيل المحامين مجتمعين او منفردين
 - 3530عمرو فاروق ابراهيم الكيال عضو منتدب المقيد برقم قيد  186784وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-18برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ :
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 - 3531حسين احمد حسين صبور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186784وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-18برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ  - :الستاذ  /عمرو السيد ابراهيم
سلطان (الرئيس التنفيذى ممثل عن شركة  /ال ام اس للمقاولت ) والستاذ  /عمرو فاروق ابراهيم الكيال(
العضو المنتدب ) والستاذ /احمد نصر ابو العباس (عضو مجلس ادارة ) منفردين او مجتمعين لهم كافه
الصلحيات فى ادارة الشركه وتنفيذ سياستها العامه طبقا للقوانين واللوائح الماليه والداريه ويكون مسئول عن ذلك
امام مجلس الدارة والتعامل باسم الشركه وتمثيلها امام الغير وجميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وكافه
الوزارت والهئيات والمحافظات والمصالح الحكوميه وشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص وقطاع العمال
والهئيه العامه للرقابه الماليه والهئيه العامه للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجارى والغرفه التجاريه
ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصريه ومصلحة الجمارك وهيئه التنميه الصناعيه
والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وبيع وشراء وتراخيص وتجديد السيارات امام كافه وحدات
وادارات المرور وشركات التامين باسم الشركه ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد
مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل امام
مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وعمل التفويضات والتوكيلت الرسميه بذلك للمحامين والغير فى كل او بعض
ما ذكر لدى جهات الختصاص  -ان يكون للسيد /عمرو السيد ابراهيم سلطان منفردا حق تمثيل الشركة امام
القضاء وحق التوقيع عن الشركه على عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانيه وفتح العتمادات المستنديه
من البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه وعقود الشتراك فى تاسيس الشركات الخرى والتعديل والندماج
امام الشهر العقارى والتوثيق واوامر البيع والشراء والعقود والنماذج اللزمه لتداول الوراق الماليه امام البورصه
وشركات السمسرة فى الوراق الماليه فى التعامل مع البنوك والمصارف بشان فتح وادارة الغاء الحسابات
والسحب واليداع وتوقيع الشيكات وزيادة التسهيلت وتخفيضها لدى البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه وحق
التوقيع على عقود الكفاله للنفس والغير امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والبنوك والمصارف ومصلحة
الشهر العقارى والقطاع العام والقطاع الخاص والتوثيق وله الحق فى عمل التفويضات والتوكيلت الرسميه بذلك
للمحامين والغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3532نوران خالد فاروق عبد الهادى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186784وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-18برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ :
 - 3533على احمد حسين فايق صبور نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186784وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-18برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ :
 - 3534عمر خالد حسن امين النشار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186784وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-18برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ :
 - 3535عمرو السيد ابراهيم سلطان الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  186784وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-18برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ  :ممثل عن شركه ال.ام.اس
للمقاولت ش.م.م
 - 3536احمد نصر ابو العباس احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186784وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-18برقم ايداع  29439تم التأشير فى تاريخ  2022-05-18بــ :
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 - 3537عادل فتحى فارس عزيز رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186365وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-10برقم ايداع  27153تم التأشير فى تاريخ  2022-05-19بــ  :تحديد سلطات واختصاصات
مجلس إدارة الشركة لتصبح على النحو التالي :للسيد /رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغــراضها امــــام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والهلية والتعامل مع هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها وكذلك له الحق فـــــــــى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في التعامل مــــــع جميع البنوك والمصارف من سـحب وايداع
والتوقيع علـى الشيكات وحق القتراض والرهن وفتـــح وغـــــلق الحسابات واستصدار خـــطابات وشهادات
الضمان وكـــافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عــــــن رأس المال وكل ذلك باســـــم
الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تفويض وتوكيل اى شخص في التعامل مع البنوك نيابة عنه والحق فى
التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كـافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق توكيل أو تفويض الغير فى كــــل أو بعض ما ذكر.
 - 3538ابرام غبر مسعد سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  186941وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-22برقم ايداع  30419تم التأشير فى تاريخ  2022-05-22بــ  :الموافقه علي اضافه صلحيات
الي مجلس الداره لرئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب وعضو مجلس الداره
مجتمعين او منفرين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان كافه صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم وضمن اغراضها والق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام
كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع علي عقود الشراء
والبيع للصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهما
منفردين الحق في غلق وفتح العتمادات المستنديه .
 - 3539إيهاب احمد عبدالعزيز حسن شومان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  187113وتم ايداعه
بتاريخ  2022-05-23برقم ايداع  31072تم التأشير فى تاريخ  2022-05-23بــ  :يكون للسيد  /ايهاب
احمد عبد العزيز حسن شومان رئيس مجلس ادارة والسيد  /مجدي احمد مصطفي عبدل نائب رئيس مجلس الدارة
مجتمعين او منفردين حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع علي جميع العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود تاسيس
وتعديل الشركات بكافة انواعها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر مجتمعين او منفرديين -
اما حق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والفراج عن رأس مال الشركه والتوقيع علي عقود
الشراء والقتراض والرهن والبيع وحق توقيع وتسديد وتحويل وبيع كافة السندات الذنيه والتجاريه فتكون علي
النحو التالي  -1 :السيد /ايهاب احمد عبد العزيز حسن شومان رئيس مجلس الدارة منفردا  -2السيد /علء عادل
نصيف مكسيموس منفردا حتي  100000جم  -3اكثر من مائه الف جنيه مصري يكون للسيد /علء عادل
نصيف مكسيموس مجتمعا مع السيد /مجدي احمد مصطفي عبدا نائب رئيس مجلس الدارة
 - 3540اسامة احمد رستم على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  187113وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-23برقم ايداع  31072تم التأشير فى تاريخ  2022-05-23بــ :
 - 3541علء عادل نصيف مكسيموس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  187113وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-23برقم ايداع  31072تم التأشير فى تاريخ  2022-05-23بــ :

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

Page 1237 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3542وائل عبد الحميد عبد الكريم زبادى مدير المقيد برقم قيد  159130وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-22برقم ايداع  49139تم التأشير فى تاريخ  2022-05-24بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او
منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من السحب
وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج
عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3543ابراهيم عطيه مصطفى النجار مدير المقيد برقم قيد  187181وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-24برقم ايداع  31313تم التأشير فى تاريخ  2022-05-24بــ  :للمبيعات والتسويق
 - 3544حسام الدين عطيه مصطفى النجار مدير المقيد برقم قيد  187181وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-24برقم ايداع  31313تم التأشير فى تاريخ  2022-05-24بــ :
 - 3545فخر الدين عطيه مصطفى عطيه النجار مدير المقيد برقم قيد  187181وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-24برقم ايداع  31313تم التأشير فى تاريخ  2022-05-24بــ  :يباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محدودة  -اصبح حق الدارة والتوقيع  -يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم مجتمعون او
منفردون فى هذا الصدد أو سع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة
أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرون مجتمعون او منفردون الحق فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم والتأمينات الجتماعية والضرائب العامة ومصلحة الحوال المدنية وهيئة الرقابة على الصادرات
والواردات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن
والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وبيع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ..
- 3546
محمد حسن محمد دره رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  187258وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-25
برقم ايداع  31820تم التأشير فى تاريخ  2022-05-25بــ  :تفويض السيد /محمد حسن محمد درة – رئيس
مجلس الدارة والسيد /شريف احمد ابراهيم محمد مشرف –العضو المنتدب ( منفردين) فى التوقيع عن الشركة
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وشراء الصول والتوقيع على كافة الصفقات والعقود والمعاملت
التى تدخل ضمن غرض الشركة والسحب واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات من البنوك والفراج عن
راس المال وتقديم طلبات الستكمال والزيادة وفتح وغلق الحسابات من البنوك والتوقيع أمام جميع الجهات
الحكومية الرسمية والغير الرسمية والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية وتاسيس وتعديل الشركات ولهما حق
تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ولهما مجتمعين حق القتراض والرهن وتقديم الضمانات للبنوك.
 - 3547محمود عبد الغني امين محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  187315وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-26برقم ايداع  32198تم التأشير فى تاريخ  2022-05-26بــ :

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

Page 1238 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3548مصطفى محمد سيد بهاءالدين مصطفى السنباطى مدير المقيد برقم قيد  177729وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-13برقم ايداع  60329تم التأشير فى تاريخ  2022-05-28بــ  - :يمثل المديرون
الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل
بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة غقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين
مجتمعين حق التعامل بإسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع
العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و وفوضوا السيده سماء محمد سيد بهاء الدين في التعامل
مع جميع البنوك في سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و
شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك ووفتح حسابات جار المدين و كل
ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد
مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ ة توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و
التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالعقد او بالجل و لها حق
توكيل او تفويض الغير ففي فك الودائع و استخراج البطاقات الئتمانية و بيع الحصص للنفس و للغير بموجب عقد
تنازل عن الحصص او توكيل خاص ببيع الحصص و التوقيع على عقود القتراض و الرهن و البيع لصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات
 - 3549وضاح عبد الحفيظ كعده مدير فرع المقيد برقم قيد  110331وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-03برقم ايداع  36523تم التأشير فى تاريخ  2022-05-29بــ  :للفروع
 - 3550محمد نور فرحان خرسان مدير فرع المقيد برقم قيد  110331وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-03برقم ايداع  36523تم التأشير فى تاريخ  2022-05-29بــ  :للفروع
 - 3551مجدى محب كميل قصبجى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  187757وتم
ايداعه بتاريخ  2022-05-31برقم ايداع  33511تم التأشير فى تاريخ  2022-05-31بــ  :الموافقة على
إضافة صلحيات واختصاصات وتفويض السيد  /مجدي محب كميل قصبجي – رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب – بأن يكون له منفردا أوسع السلطات في التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات بما فيها وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات
والهيئات المختلفة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق
الحرة بجميع قطاعتها المختلفة ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة ومصلحة
الجمارك وهيئة التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل واتحاد الصناعات المصرية بكافة إدارتها وغرفها الصناعية
والرقابة على المصنفات الفنية وفي استخراج كافة التراخيص الفنية والتراخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة
من كافة الجهات المعنية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسجل التجاري والغرفة التجارية
وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وأمناء الحفظ من شركات وبنوك وحق
التوقيع منفردا أمام كافة البنوك والمصارف المختلفة من سحب وإيداع والصرف بصفة عامة والتوقيع على
الشيكات والفراج عن رأس المال المودع بالبنك وفتح وغلق وتحويل الحسابات وحق القتراض من البنوك
والرهن لصول الشركة والتوقيع على عقود القرض والرهن واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات
المستندية و فى اخذ حق المتياز و شطبة و ذلك بالنسبة لجميع ممتلكات الشركة وحق شراء وبيع كافة أصول
الشركة الثابت منها والمنقول وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمهمات والبضائع كل ذلك بأسم الشركة
ولصالحها والتوقيع أمام الشهر العقاري في كل ما يخص الشركة بالبيع والشراء وحق التوقيع على عقود التأسيس
باسم الشركة وتوكيل الغير في التوقيع على عقود التأسيس و عقود التأجير و الستئجار و تحصيل القيمة اليجارية
و اعطاء ايصالت و مخالصات لها وحق التوقيع بالقرار بالدين و البراء منه و الصلح و ترك الحق و شطب
الدعاوى و التنازل عنها و الطعن و التزوير و النكار و تعيين الخبراء و المحكمين و الحضور امامهم وحق
التوقيع على عقود التعديل التي توافق عليها الجمعية العامة غير العادية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وحق إبرام كافة العقود
البتدائية والنهائية والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كل ما سبق باسم الشركة
ولصالحها وله منفردا حق توكيل أو تفو يض الغير في كل أو بعض ما ذكر  -بيع اصول الشركة قرار يلزم
اعتماده خلل جمعية العامة العادية
 - 3552جمال السيد احمد اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19616وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-16برقم ايداع  10564تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
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 - 3553كمال الدين حسن محمد صالح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19616وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-16برقم ايداع  10564تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3554رضا كمال الدين محمد كمال قابيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19616وتم ايداعه بتاريخ
 2006-07-16برقم ايداع  10564تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3555محمد محمود حافظ نصر شريك متضامن المقيد برقم قيد  54429وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-13برقم ايداع  19384تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :تعديل صفته الى شريك موصى
 - 3556احمد محمود حافظ نصر شريك متضامن المقيد برقم قيد  54429وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-13برقم ايداع  19384تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :تعديل صفته الى شريك موصى
 - 3557حسين محمد عبدا الرفاعى شريك متضامن المقيد برقم قيد  54429وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-13برقم ايداع  19384تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :تعديل صفته الى شريك موصى
 - 3558محمد عبد الرحيم محمد عبدا الرفاعى مدير و شريك المقيد برقم قيد  54429وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-13برقم ايداع  19384تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  - :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام كافة الجهات الرسمية للشريك المتضامن محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي منفردا وله 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 ورهن اقتراض
والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل هذا باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء جميعها بما
فيها عقود شراء السيارات وادارتها والعقود بكافة انواعها باسم ولصالح الشركة وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات فقط باسم الشركة ولصالح الشركة
وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  .مع تعيين المدير المسئول للشركة من الناحية الفنية
والسياحية السيد /محمد عبد الرحيم محمد عبد ا الرفاعي
 - 3561محمد شعبان حسنين حسين مدير و شريك المقيد برقم قيد  68238وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-27برقم ايداع  18217تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين (محمد شعبان حسنين حسين ) و (مصطفى احمد شعبان
حسنين) ولهما مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات
الضمان و حق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول
الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و لهما 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 تاسيس الشركات ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 3562مصطفى احمد شعبان حسنين مدير و شريك المقيد برقم قيد  68238وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-27برقم ايداع  18217تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3563عبد الرحمن محمود عبده سعد شريك متضامن المقيد برقم قيد  68238وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-27برقم ايداع  18217تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :تخارج
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 - 3564عمرو محمد يونس محمد مدير المقيد برقم قيد  98217وتم ايداعه بتاريخ 2016-10-26
برقم ايداع  32860تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :اصبح حق التوقيع عن الشركة علي النحو التالي
 /يملك كل من السيد  /عمرو محمد يونس محمد توفيق حسن المصري و السيد  /أحمد عمرو محمد يونس محمد
توفيق والسيدة  /مني كامل فرج محمد صابر مديروا الشركة مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة و
ضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
أشكالهم وحق تأسيس الشركات وفتح ولق الدفاتر وإبرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات
وفتح وغلق الحسابات و إستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق القتراض و الرهن بأسم الشركة ولمصلحتها
و كافة صور التعامل لدى جميع البنوك و المصارف و لهم مجتمعين او منفردين حق الفراج عن رأس المال وكل
ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و
الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بأسم الشركة و لصالحها ولهم مجتمعين او
منفردين حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم منفردين حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
 - 3565مجدي مصطفي محمود مصطفي مدير المقيد برقم قيد  98217وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-26برقم ايداع  32860تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :استقالة  -مع اخلء مسئوليته
وابراء ذمته
 - 3566أحمد عمرو محمد يونس محمد توفيق مدير المقيد برقم قيد  98217وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-26برقم ايداع  32860تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3567مني كامل فرج محمد صابر مدير المقيد برقم قيد  98217وتم ايداعه بتاريخ 2016-10-26
برقم ايداع  32860تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3568محمد سعيد محمود امين مدير المقيد برقم قيد  112064وتم ايداعه بتاريخ 2017-11-02
برقم ايداع  41947تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3569ايه طلعت السيد عبدالقادر مدير المقيد برقم قيد  112064وتم ايداعه بتاريخ 2017-11-02
برقم ايداع  41947تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  - :ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة .
يكون للسيد  /محمد سعيد محمود امين الشركة في علقتها مع الغير ولـه منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية
العامة  .وله منفردا حق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وإيداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان و كافه صور
التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك بإسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك
له الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و
الراضي و السيارات و المنقولت بأسم الشركه لصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و
تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه
والتجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق
التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .السيده  /ايه طلعت
السيد عبد القادر – مديره الشركه للعلقات العامه .
 - 3570محمد احمد سعد محمد احمد مدير المقيد برقم قيد  129382وتم ايداعه بتاريخ 2018-12-26
برقم ايداع  55582تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محدده
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 - 3573نهله عبد ا يوسف المكاوى مدير المقيد برقم قيد  131342وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-12برقم ايداع  6662تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :ويباشر المديرين وظائفم لمده
غير محدوده  .يكون للمديرين منفردين او مجتمعين  ,كافه السلطات المقرره لداره الشركه والتعامل باسمها وذلك
فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركه ف يهذا النظام أو قانون الشركات أو اللئحه التنفيذيه .ويمثل المديرون /
نهله عبدا يوسف المكاوي و محمد برعي سليم رضوان الشركه امام القضاء و الغير  .ويكون المديرون
مسئولين عن ادارتها أمام مؤسسها .و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن وبيع اصول
الشركه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع ولهم
الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 3574محمد برعى سليم رضوان مدير المقيد برقم قيد  131342وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-12
برقم ايداع  6662تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3575محمد كامل السيد على الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  187815وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  33765تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :ممثلعن شركة عين هولدنج
 - AIN ENTERTAINMENT HOLDINGيكون حق الدارة والتوقيع والتعامل بإسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة البورصة
المصرية ووحق التصالح والبراء والتنازل وحق التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها
والتخارج منها وحق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات
وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على عقود الشراء
والقتراض والرهن فتكون على النحو التالي  :للسيد /محمد كامل السيد علي الدين رئيس مجلس الدارة منفردا -
للسيد /مجيب عبد الرحمن محمد رشدان عضو مجلس الدارة والسيد /محمد السيد عبد الظاهر احمد مرعي عضو
مجلس مجتمعين  -يمثل الشركة امام القضاء رئيس مجلس الدارة منفردا
 - 3576ايهاب صلح عبد الرسول على جمعه مدير فرع المقيد برقم قيد  187818وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  33770تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 3577محمد كامل السيد على الدين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  187833وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  33812تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ  :ممثل عن شركة كابيتال بلو
للتطوير سى بى دى  - Capital Blue Development Cbdيكون حق الدارة والتوقيع والتعامل بإسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية
وهيئة البورصة المصرية ووحق التصالح والتخالص والبراء والتنازل وحق التوقيع على عقود تأسيس وتعديل
الشركات بكافة أنواعها والتخارج منها وحق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع
على الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على عقود
الشراء والقتراض والرهن فتكون على النحو التالي  :للسيد  /محمد كامل السيد علي الدين رئيس مجلس الدارة
منفردا  -للسيد  /طارق فاروق على سليم عضو مجلس الدارة والسيد  /محمد السيد عبد الظاهر احمد مرعي
عضو مجلس الدارة مجتمعين  -تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 3578احمد محمد احمد حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  2090وتم ايداعه بتاريخ 1998-10-24
برقم ايداع  854تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
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 - 3579احمد محمد احمد محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34927وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  5643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :يمثل رئيس مجلس الداره
الشركه امام القضاء  .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 .وللسيد  /رئيس مجلس الدارة منفردا الحق بالتوقيع بالسحب
والفراج عن راس مال الشركة المودع في البنك.
 - 3580ابراهيم محمد احمد محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34927وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-21برقم ايداع  5643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :ممثل عن شركة مامى فور
ديفيلوبمنت م.د.م.س
 - 3581عبدا محمد عبدالحميد احمد زيدان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34927وتم ايداعه
بتاريخ  1998-10-21برقم ايداع  5643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 3582احمد محمد احمد حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  34927وتم ايداعه بتاريخ 1998-10-21
برقم ايداع  5643تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 3585خالد محمد يوسف البواب مدير و شريك المقيد برقم قيد  115180وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-03برقم ايداع  560تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :وللشركاء المتضامنين حق الدارة
والتوقيع و المسؤليه امام الجهات الرسميه و للسيد  /خالد محمد يوسف البواب  -بطاقة رقم قومي
 - 2810825880005له منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكوميه و
الغيرحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب و ايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه و ضمن
اغرضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى
و السيارات باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3586احمد محمد يوسف البواب شريك متضامن المقيد برقم قيد  115180وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-03برقم ايداع  560تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 3587رضا شعبان شعبان البسطويسى مدير المقيد برقم قيد  135701وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-28برقم ايداع  22772تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة
غير محدودة  -يمثل المديرين الشركة الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد او
سع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته
التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض
والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 او بالجل ولهم
حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر
 - 3588وائل احمد محمد نصر مدير المقيد برقم قيد  135701وتم ايداعه بتاريخ  2019-05-28برقم
ايداع  22772تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :ممثل عن الشركه المريكية للغذية والدواء المتحدة
 - AMERICAN FOOD AND DRUG INCالجنسية امريكا
 - 3589رامى عبدالمعطى احمد محمد مدير المقيد برقم قيد  150237وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-28برقم ايداع  18887تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
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 - 3590احمد عبدالغفار رشدى السيد مدير المقيد برقم قيد  150237وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-28برقم ايداع  18887تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة -.يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية
للجمعية العامة  .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية
للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة ووممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر  .وللسيد
/علء عادل حنفي محمود الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولة الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتعامل مع هيئة الرقابة علي
الصادرات والوردات والتأمينات الجتماعية ومصلحة الجمارك و كل ما يخص الجمارك ولة حق توكيل الغير في
كل ماسبق
 - 3591علء عادل حنفي محمود مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  150237وتم ايداعه بتاريخ
 2020-06-28برقم ايداع  18887تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 3592احمد محمد عبد المعطى محمد مدير المقيد برقم قيد  159016وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-20برقم ايداع  48804تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :استقاله
 - 3593منى حنفى محمد خضر مدير المقيد برقم قيد  159016وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-20
برقم ايداع  48804تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 3597ياسين احمد محمد احمد مدير المقيد برقم قيد  159016وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-20
برقم ايداع  48804تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :وللسيد /ياسين أحمد محمد أحمد منفردا 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 وإيداع وفتح حسابات وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة
ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والقرض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها
وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها
 - 3598ادهم حاتم اسماعيل محمد محمود مدير و شريك المقيد برقم قيد  119704وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-05برقم ايداع  16260تم التأشير فى تاريخ  2022-06-04بــ  :تخارج
 - 3599عبده عطيه زكى سليمان مدير و شريك المقيد برقم قيد  134792وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-30برقم ايداع  19535تم التأشير فى تاريخ  2022-06-04بــ  :خروج
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 - 3600جلل احمد احمد الصيرفى شريك متضامن المقيد برقم قيد  134792وتم ايداعه بتاريخ
 2019-04-30برقم ايداع  19535تم التأشير فى تاريخ  2022-06-04بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنون وللسيد  /جلل احمد احمد الصيرفى والسيد  /احمد جلل
احمد الصيرفى منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 والتى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولجميع
الشركاء المتضامنون منفردين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وشراء والبيع لصوال الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر
 - 3601سماح عبد الحليم سيد عبد الحليم مدير المقيد برقم قيد  160999وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-31برقم ايداع  4596تم التأشير فى تاريخ  2022-06-04بــ  :وتباشر المديره وظائفها لمدة
غير محددة -.تمثل المديرة الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردة في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرة
منفردة الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 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
وفتح وغلق حسابات والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولها حق القتراض والرهن
والتوقيع علي عقود المديونية وسندات المديونية وكافة عقود الرهن وعقود الكفالة وكفالة الغير وكافة صور التعامل
مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي و
وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات
الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولها
الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل اوبعض انشطة الشركة ولها حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 3602محمد مجدى مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  160690وتم ايداعه بتاريخ 2021-01-24
برقم ايداع  3655تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 3603ديفيد سمير فيلبس مكسيموس مدير المقيد برقم قيد  161674وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-11برقم ايداع  7014تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :السيده  /هدير هانى البرس احمد
البسطاوى – الصفه  :مدير – الجنسيه  :مصرى – المقيم فى ش الحكيم – ش الملكه – ش العشرين – فيصل –
بولق الدكرور – الجيزه ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده وذلك بعد التاكد من ان المدير لم يسبق
صدور احكام قضائيه ضده او ضدهم وبانه لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبه جنائيه او جنحه مخلفه بالشرف او
بعقوبه من العقوبات المشار اليها فى المواد  89و  162و  163و  164من قانون الشركات الماده ( )13بعد
التعديل يمثل المديرين الشركه فى علقتها مع الغير و لهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات
لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه
العامه وللمديران منفردين او مجتميعن الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح و غلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع
على الشيكات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافه السندات
الذنيه والتجاريه و ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما
السيد /ديفيد سمير فيلبس مكسيموس  -بطاقه الرقم القومى /
حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر -1
 بطاقه الرقم القومى / -2 29310012124234السيده  /هدير هانى البرس احمد
 -3 29809302100945السيد  /منير ميخائيل عطال معوض  -بطاقه الرقم القومى /
 28204170100077قبول استقالة  /محمد احمد كامل ابراهيم  -بطاقه رقم قومى 29001238800094 /
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 2021-09-12برقم

 - 3604هيثم محمد جوده السيد مدير المقيد برقم قيد  172157وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  42067تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :استقالة
 - 3605شادى عبدالنبى جوده السيد سلومه مدير المقيد برقم قيد  172157وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-12برقم ايداع  42067تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :استقالة
 - 3606احمد محمد جوده السيد ابوسلومه مدير المقيد برقم قيد  172157وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-12برقم ايداع  42067تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمده
غيرمحدده  .يمثل المدير الشركه في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه
والتعامل بإسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  .وللمدير
منفردا 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 واستصدار شهادات
و خطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله
حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات
والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم
الشركه 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 ماذكر .
 - 3607محمد بن احمد بن مبارك العبيدى شريك متضامن المقيد برقم قيد  53994وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-20برقم ايداع  17517تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خروج من الشركة
 - 3608مطلق بن عبد ا بن مقبول الجعيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  53994وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-20برقم ايداع  17517تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خروج من الشركة
 - 3620عبدالله ابراهيم محمد يوسف عماره شريك متضامن المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3621عمر معن حميده الهنداوى شريك متضامن المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3701احمد احمد السيد البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  36286وتم ايداعه بتاريخ 2008-12-24
برقم ايداع  26671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 3702برناديت كيرلس لمعى حكيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94846وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-27برقم ايداع  20366تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :استقالتة من مجلس الدارة
لتخارجها نهائيا من الشركة
 - 3703حكيم لمعي حكيم شنوده عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94846وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-27برقم ايداع  20366تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :المنتدب
 - 3704منى مفيد قرياقوس بريص نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  94846وتم
ايداعه بتاريخ  2016-06-27برقم ايداع  20366تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :استقالة من
مجلس الدارة لتخارجها نهائيا من الشركة
 - 3705مارينا حكيم لمعى حكيم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94846وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-27برقم ايداع  20366تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 3718عمرو جمال عبد الناصر ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3981وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-04برقم ايداع  212تم التأشير فى تاريخ  2022-06-18بــ :
 - 3719خالد جمال عبد الناصر ابراهيم طلبه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3981وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-04برقم ايداع  212تم التأشير فى تاريخ  2022-06-18بــ :
 - 3720مديحة عبدالعاطى محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3981وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-04برقم ايداع  212تم التأشير فى تاريخ  2022-06-18بــ  :والعضو المنتدب
 - 3721احمد عبد النبي احمد دياب مدير و شريك المقيد برقم قيد  44598وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-15برقم ايداع  5592تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج من الشركة
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 - 3722دياب عبد النبي احمد دياب شريك متضامن المقيد برقم قيد  44598وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-15برقم ايداع  5592تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج من الشركة
 - 3609محمدعامر محمد مصطفى شريك متضامن المقيد برقم قيد  53994وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-20برقم ايداع  17517تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد /محمدعامر محمد مصطفى والشريكة المتضامنة السيدة/
منى محمود احمد اسماعيل و لهم 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 وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن
أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر مع بقاء
السيد/أحمد حسن غلب مدير مسئول من الناحية السياحية فقط .
 - 3610احمد سمير شاكر احمد بدوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-14برقم ايداع  35440تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3611خالد سمير شاكر احمد بدوي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-14برقم ايداع  35440تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  - :تعديل اختصاصات رئيس
مجلس الدارة لتصبح كالتي  :يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي
هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديريرن او وكلء
مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ,ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق
التعامل مع البنوك والمصارف ف السحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وله الحق في ادارة
الشركة وتمثيلها امام الغير وفي البلد وفي الخارج وابرام كافة العقود اللزمة للتشغيل وكذلك التوقيع عن الشركة
في جميع المعاملت البنكية وقبض وصرف واعطاء الشيكات وفتح الحسابات البنكية وشراء الصول الثابتة
والمنقولة لحساب الشركة وكذا الحصول علي القروض والتسهيلت البنكية لجميع انواعها وفتح العتمادات
وخطابات الضمان وتسليمها وتقديم الضمانات بجميع انواعها والتوقيع علي ما توصل الية واستلم وتسليم في كل
ما يخص ذلك ولة كافة الصلحيات مع التعامل مع كافة البنوك الحكومية والستثمارية التي تتعامل معها الشركة
وذلك في اليداع والسحب وتسوية الحسابات معها والتوقيع علي عقود القرض والرهن والتوقيع علي عقود
التأسيس وتعديل واندماج الشركات امام الشهر العقاري والتوقيع علي اوامر البيع والشراء والعقود والنماذج
اللزمة لتداول الوراق المالية امام البورصة وشركات السمسرة في الوراق المالية ولة الحق في تفويض وتوكيل
الغير في كل او بعض ما جاء من صلحيات .
 - 3612سلوي محمد عز الدين صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-14برقم ايداع  35440تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3613منه ا سمير شاكر احمد بدوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  98894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-14برقم ايداع  35440تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3614سعد بن ناصر بن على الغييثي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100872وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-10برقم ايداع  1162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تعديل السم الخاص بالسيد
عضو مجلس الدارة  /سعد بن ناصر بن على الدوسري ليصبح بعد التعديل /سعد بن ناصر بن على الغييثي
 - 3615هشام محمد الغريب على سعد قنديل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  100872وتم
ايداعه بتاريخ  2017-01-10برقم ايداع  1162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3616يوسف حسن محمد الفولى رئيس قطاع المقيد برقم قيد  100872وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-10برقم ايداع  1162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :مالى للشركة ومنحه صلحيه
حق التوقيع الثانى لدى البنوك
 - 3617محمد فاروق ثابت الدرويش شريك متضامن المقيد برقم قيد  141640وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-29برقم ايداع  45592تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خروج
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 - 3618سيد محمد عبدالعظيم ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  141640وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-29برقم ايداع  45592تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  - :يكون حق الدارة و التوقيع
و المسئولية امام الجهات للشريك المتضامن فقط ( سيد محمد عبدالعظيم ابراهيم ) وله الحق في التعامل باسم
الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من سحب و ايداع و فتح
و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادت
وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكتها العقارية والرضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وله
حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر .
 - 3619دخول شريك موصي بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  141640وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-29برقم ايداع  45592تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3622وائل البيومى المتولى السيد احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه
بتاريخ  2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :يكون حق الدارة
والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد /وائل البيومى المتولى السيد احمد ( منفردا )وله
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى الخص وزارة السياحة والتامينات الجتماعية والغرفة التجارية
والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية والضرائب على المبيعات وكذلك له حق
التعامل امام السياحة الدينية ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعامل مع الوكيل السعودى وكذلك له منفردا حق
التعامل والتوقيع امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها 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 التوقيع على عقود
القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وبضمان ممتلكات الشركة وله منفردا حق بيع اصول الشركة
والسيارات والتعامل فى ذلك امام وزارة السياحة والتامينات الجتماعية والمرور والجمارك والشهر العقارى وله
حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين فى حال دخولهم الشركة مع بقاء السيد/
فيصل ابراهيم محمد يوسف عماره مديرا مسئول من الناحية السياحية .
 - 3623عزت حامد احمد صيام شريك متضامن المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3624هاله ابراهيم محمد يوسف عماره شريك متضامن المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3625شرين جمعه ابو الخير دويش شريك متضامن المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3626محمد وائل البيومى المتولى شتا شريك متضامن المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3627عمر وائل البيومى المتولى شتا شريك موصى المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3628لين وائل البيومى المتولى السيد احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  189090وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  714تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 3629عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  159436وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  35786تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 3630نائل نزيه احمد عرفه مدير المقيد برقم قيد  167307وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-13برقم
ايداع  26407تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
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 2021-06-13برقم

 - 3631احمد السيد احمد السيد مدير المقيد برقم قيد  167307وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  26407تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خروج
 - 3632كريم علي عبد الحميد جمعة مدير المقيد برقم قيد  167307وتم ايداعه بتاريخ 2021-06-13
برقم ايداع  26407تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خروج
 - 3633شهاب الدين محمد محمود السيد مدير المقيد برقم قيد  167307وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-13برقم ايداع  26407تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة
 - 3634وليد فتحى عبد المنعم صبره مدير فرع المقيد برقم قيد  172403وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-15برقم ايداع  43103تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
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 - 3635عبدالغنى طاهر عبدالغنى حامد مدير المقيد برقم قيد  172403وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-15برقم ايداع  43103تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :للمدير المكرم /عبدالغني طاهر
عبدالغني حامد فرج  -بشكل منفرد ونيابة عن الشركة القيام وممارسة السلطات والصلحيات التالية -1 :تنفيذ
السياسة العامة المالية والدارية للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها حسب الصلحيات الموكلة له-2 .
إعداد وعرض الستراتيجيات ,وخطط العمل لنشطة الشركة -3 .تنفيذ قرارات الجمعية العامة وقرارات
المديرين اللزمة لتسيير أعمال الشركة -4 .اقتراح مسودة الموازنة والميزانية السنوية للحصول على الموافقة
على الخطة المالية للسنة المالية الجديدة ,قبل بداية السنة المالية بوقت كافي -5 .إعداد مسودة الميزانية السنوية
للسنة المالية المنتهية وعرضها فور النتهاء من تدقيقها من مراجع الحسابات المعتمد تمهيدا لقيام الجمعية العامة
بمناقشتها واعتمادها -6 .وضع وتطبيق اللوائح الداخلية والدارية والفنية ,وسياسات وإجراءات الموظفين-7 .
تمثيل الشركة امام كافة الفراد
توثيق توقيعه لدى البنوك لمخاطبة الجهات العامة ,والخاصة وفقا لصلحياته-8 .
والشركات والمؤسسات العامه والخاصة والدارات والهيئات الحكومية والوزارات , ,والمصالح الحكومية,
والهيئات العامة مثل الضرائب والتامينات الجتماعية  -9ووزارات العمل والسياحه والجهات والمؤسسات
التابعه لهم  ,والشركات ,والهيئة العامة للستثمار .والجهات التابعة لها -10 .التوقيع أمام من يلزم على عقود
تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة قرارات تعديلها سواء كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال
أو تعديل الغراض أو خروج أو دخول شريك أو تعديل أي بند من بنود عقد التأسيس أو تصفية الشركات أو
شطب السجلت التجارية أو تعديلها وتصريف أمورها داخل جمهورية مصر وخارجها (بعد أخذ الموافقة
والعتماد من الجمعية العامة ) -11 .شريطة أخذ موافقة الجمعية العامة للحق في شراء أو بيع الحصص أو
السهم في الشركات التي تساهم بها الشركة والتصرف في أصولها وممتلكاتها وعقاراتها وينطبق جميع ما ذكر
أعله على جميع الشركات التي تكون تلك الشركات مؤسسة لها أو تكون مالكة لها أو مشاركة فيها أو مساهمة بها.
 -12توقيع العمليات التعاقدية وعلى كافة العقود وجميع طلبات التأهيل والعروض والمناقصات والمزايدات ,وذلك
لدى جميع الجهات الحكومية ,والخاصة -13 ,التوقيع على العقود والتفاقيات والعمليات التعاقدية أو إنهائها
والمشاركة في المناقصات نيابة عن الشركة مع الفراد أو الجهات المختلفة سواء الخاصة أو الحكومية وإبرام
الصفقات الخاصة بها سواء في البيع أو الشراء أو التأجير أو الستئجار أو التمثيل التجار ي أو المتياز وغيرها
من المعاملت الخرى وجميع المستندات اللزمة لها بما ل يتجاوز قيمتها (مليون جنيه مصرى ) والتوقيع مشتركا
مع مدير آخر فيما يتجاوز قيمته مليون جنيه مصرى  -14 .فتح وقفل وتسوية الحسابات المصرفية والستثمارية
بكافة أنواعها باسم الشركة لدى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل والمؤسسات المالية وأي شركات أو
هيئات ائتمانية والصناديق العقارية والصناعية والزراعية -15 .له منفردا مباشرة كافة المعاملت المصرفية
والبنكية ,وذلك بمراجعة كافة البنوك والمصارف والوسطاء الماليين ,والجهات الستثمارية المختلفة ,والتوقيع
أمامهم جميعا نيابة عن الشركة وإجراء كافة التصرفات الشرعية والنظامية والجرائية اللزمة لدارة الشركة
وتسيير أعمالها .وابرام العقود الخاصة بالتعاملت البنكية والمصرفية ,والصرف والستلم والتسليم وإجراء كافة
التصرفات والمعاملت في حدود أغراض الشركة ,وإقفالها ,وتسويتها ,وتوقيع ,وصرف الشيكات ,والوراق
التجارية ,والوراق المالية ,وفتح العتمادات المستندية ,وإصدار الضمانات ,وخطابات العتماد ,والسحب,
واليداع ,وإصدار الشيكات والعتمادات والسحب واليداع وإصدار الضمانات المصرفية وتحرير وصرف
الشيكات ,وإجراء المقاصة ,والتحويلت البنكية ,والتوقيع على كافة التسهيلت ,والضمانات ,والقروض,
والتعاملت المصرفية باسم الشركة ,وإنهاء كافة التصرفات ,والعمال البنكية للمبالغ التي ل تزيد عن
( )100.000فقط مائة ألف جنيه بحد أقصى يوميا ,وله بالتوقيع مشتركا مع المدير المالي المكرم /أنس حلمي أبو
الليل على كافة تلك السلطات والصلحيات للمبالغ التي ل تقل عن ( )100.001فقط مائة ألف وواحد جنيه ول
تزيد عن ( )500.000خمسمائة ألف جنيه بحد أقصى يوميا ,وله منفردا حق تحديث بيانات الشركة والشركاء بها,
وتنشيط الحسابات ,واستلم الرقام السرية ,وإدخالها ,واستخراج كشوف الحسابات ,واستخراج دفاتر الشيكات,
واستلمها ,والشراف على التسهيلت البنكية ,ورهونات السهم ,وضمان التسهيلت ,والكتتابات في الشركات
المساهمة ,واستلم شهادات المساهمات ,واستلم قيمة السهم بتحويلها في حسابات الشركة ,واستلم الرباح بشيك
باسم الشركة أو بالتحويل في حساباتها ,واستلم الفائض من الرباح بشيك باسم الشركة أو بالتحويل في حساباتها,
وله منفردا تحديث وتفعيل كافة الحسابات البنكية والستثمارية الراكدة وله حق تفويض صلحياته لمندوبين على
الحسابات البنكية باستثناء السحب من حسابات الشركة والتحويل منها -16 .له حق استلم المبالغ المدفوعة
للشركة بشيك باسم الشركة او تحويل في حسابها وله حق عقد اتفاقيات القروض مهما بلغت مدتها وتقديم
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الضمانات والكفالت والرهن لدى البنوك والمصارف وصناديق القراض العامة والجهات التمويلية المحلية
والدولية وإقراض الشركات التابعة حسب نسبة مشاركة الشركة فيها كما له قبول تلقي الشركة للهبات وتقديم
المساندة المالية والتسهيلت الئتمانية للضمانات التي تحصل عليها أي من الشركات الخرى التي تساهم الشركة
فيها أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة الخرى التي تساهم الشركة فيها( .بعد أخذ الموافقة والعتماد من
الجمعية العامة) -17 .استخراج التراخيص اللزمة لعمال الشركة وفروعها وتعديلها وتجديدها وطلب الضافه
لهذه الفروع الى سجلت الشركةوالستقدام باسم الشركة ومنح توكيل بذلك لخرين -18 .إصدار قرارات تعيين
الموظفين للوظائف التي ل تزيد أجورها الشهرية عن ( ,)30.000ومتابعة شئون الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقا
لسياسة الشركة المعتمدة  -19 .تعيين الخبراء والمثمنين والمقيمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين
والوكلء الشرعيين والمعقبين وتجديد تعيينهم وتحديد أتعابهم وأجورهم وعزلهم في كل أو بعض الصلحيات
الممنوحة له .وتفويضهم بالتوقيع نيابة عن الشركة وفقا للقواعد والضوابط التي توضع لجل ذلك وتشكيل اللجان
وتحديد صلحياتها والتنسيق فيما بينها من اجل التعجيل في اتخاذ قرار بخصوص المور التي تعرض عليها.
 -20اقتراح المحاسب القانوني ومكاتب الستشارات أو غيرهم من المهنيين والذن بدفع الضريبة  ,والرسوم
الجمركية ,والمصاريف الحكومية الخرى .والتعاقد مع الشركات المقدمة لكافة خدمات التصالت والتأمين
والتأمين الطبي للموظفين ,واختيار مقدمي خدمات التأمين لصول الشركة حال احتياجها .ثانيا :لي من اثنين من
المدراء مجتمعين نيابة عن الشركة القيام وممارسة السلطات والصلحيات التالية -1 :التوقيع نيابة عن الشركة
على العقود التي تبرمها الشركة مع جهات القراض ,والتسهيلت التي ل يتجاوز أجالها نهاية مدة الشركة ,وتوقيع
اتفاقيات القراض ,والقتراض ,والرهن ,وفك الرهن ,وكافة أنواع الضمانات لتلك القروض ,على أن يصدر منهم
قرار يحدد أوجه استخدام القرض وكيفية سداده -2 .اقتراح وتنفيذ السياسات والميزانية والموازنة والخطط المالية
للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وعرضها على الجمعية العامة للشركاء من أجل اعتمادها-3 .
اتخاذ كافة القرارات والعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة -4 .تعديل أو تبديل أو تغيير أو
استبدال الخطة والميزانية المالية السنوية ,ولهما أن يطلبا استشارة المدير التنفيذي ,أو المدير المالي أو أي أطراف
أخرى للمراجعة والحصول على معلومات بشأن الميزانية والخطة المالية المقترحة على أن يتم اعتماد ما يطرأ من
تغيير على الخطة العامة أو الميزانية المالية للشركة من قبل الجمعية العامة للشركاء -5 .إقرار شراء السهم
وبيعها لصالح الشركة وإقرار فتح وإدارة المحافظ الستثمارية باسم الشركة أو إلغائها أو تصفيتها وإقفالها واستلم
قيمة بيع السهم وأرباحها وحق شراء العقارات وبيعها والفراغ وقبوله والرهن وفكه والفرز -6 .إقرار وعقد
القروض والتمويلت والتسهيلت المالية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها ,وكذلك مع
البنوك ومؤسسات التمويل المالية التجارية على أن يصدر قرار بأوجه استخدام القرض وكيفية سداده .ويراعى في
شـروط القـرض الضمانات المقدمة عنه عدم الضرار بالشركة والشركاء بها والضمانات العامة للدائنين-7 .
التفويض بتعيين واستثمار أموال الشركة -8 .إقرار بيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها على أن يتضمن قرار
البيع الشروط التالية -9 :أن يحدد قرار البيع السباب والمبررات له -10 .أن يكون البيع بثمن المثل -11 .أن
يكون البيع حاضرا إل في حالت الضرورة وبضمانات كافية -12 .أن ل يترتب على هذا التصرف توقف
أنشطة الشـركة أو تحملها التزامات أخرى -13 .إقرار إبراء مديني الشـركة من التزاماتهم على أن يتضمن القرار
مراعاة الشروط التالية :أ) أن يكون البراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى .ب) أل يزيد
مجموع الديون التي أبرئت ذمم أصحابها عن مليوني جنيه في السنة الواحدة -14 .إخطار الجمعية العامة بعزل
واستبدال المدير التنفيذي للشركة -15 .رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها
وتنفيذها ووضع اللوائح الداخلية لمهام الشركة واعتماد اللوائح الداخلية والمالية والدارية والفنية ,وسياسات
وإجراءات الموظفين وإجراء كافة التصريفات والمعاملت اللزمة والتوقيع أمام من يلزم على عقود تأسيس
الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة قرارات تعديلها سواء كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال أو
تعديل الغراض أو خروج أو دخول شريك أو تعديل أي بند من بنود عقد التأسيس أو افتتاح الفروع داخل
جمهورية مصر العربية او خارجها أو تصفية الشركات أو شطب السجلت التجارية أو تعديلها وتصريف أمورها
داخل مصر وخارجها ولهم حق شراء أو بيع الحصص أو السهم في الشركات الخرى والتصرف في أصولها
وممتلكاتها وعقاراتها وينطبق جميع ما ذكر أعله على جميع الشركات التي تكون تلك الشركات مؤسسة لها أو
تكون مالكة لها أو مشاركة فيها أو مساهمة بها  ,ولهم حق الكتتاب باسم الشركة بالشركات المساهمة واستلم
الفائض بعد التخصيص واستلم الرباح وحضور جمعياتها العامة أو تفويض من يرونه للحضور والتصويت باسم
الشركة  ,وله حق شراء السهم وبيعها لصالح الشركة وله حق فتح وإدارة المحافظ الستثمارية باسم الشركة أو
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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إلغائها أو تصفيتها وإقفالها واستلم قيمة بيع السهم وأرباحها وله حق شراء العقارات وبيعها والفراغ وقبوله
والستلم والتسليم والستئجار والتأجير والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز واستخراج حجج
الستحكام والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والقرار كما يكون للمدراء حق الصلح والتنازل والتعاقد
واللتزام والرتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولهم القيام بكافة العمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض
الشركة ,كما لهم حق فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات والعتمادات والسحب
واليداع وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والتفاقات الصكوك والوراق
والمستندات والشيكات وكافة المعاملت المصرفية كما لهم حق فتح الحسابات الستثمارية باسم الشركة لدى كافة
البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية وأي شركات أو هيئات ائتمانية والصناديق العقارية والصناعية
والزراعية باسم الشركة واستلم المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها ولهم حق عقد اتفاقيات القروض مهما بلغت
مدتها والضمانات والكفالت والرهن لدى البنوك والمصارف وصناديق القراض العامة والجهات التمويلية المحلية
والدولية وله حق إقراض الشركات التابعة حسب نسبة مشاركة الشركة فيها كما لهم قبول تلقي الشركة للهبات ولهم
حق إصدار خطابات الضمان لصالح أي طرف ثالث إذا رأى وفقا لختياره أن تلك الضمانات تخدم مصالح الشركة
 ,وتحرير سندات لمر والوراق المالية الخرى وتقديم المساندة المالية والتسهيلت الئتمانية للضمانات التي
تحصل عليها أي من الشركات الخرى التي تساهم الشركة فيها أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة الخرى التي
تساهم الشركة فيها والتوقيع على العقود والتفاقيات شاملة على سبيل المثال وليس الحصر البيع والشراء و التأجير
والتمثيل والمتياز وغيرها من المستندات و الصفقات والمعاملت الخرى نيابة عن الشركة والمشاركة في
المناقصات كما لهم حق تمثيل الشركة امام القضاء وتوكيل الغير لكافة العمال القانونية والقضايا ولجان الطعن
والهيئات القضائية ومكاتب العمل والعمال وهيئات التحكيم والخبراء كما له الحق أيضا في اصدار توكيل خاص
بشان التصالح في الدعوى المدنية والجنائية والتجارية والدارية وكذلك التصالح والبراء والنكار والتنازل
والتنازل عن الشيكات طبقا لحكم المادة  534من قانون  17لسنة  1999وفى جميع القضايا التي تقام من او ضد
الشركة وله الحق في تفويض من يرى تفويضه في ذلك كما له الحق في توكيل الغير في الغاء التوكيلت وإيقاف
العمال ولهم حق إصدار الوكالت الشرعية نيابة عن الشركة ولهم حق تعيين مدير تنفيذي للشركة بعقد مستقل
تحدد به صلحياته ومدته ومكافآته ولهم حق عزله ولهم حق تعيين الموظفين والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم
وعزلهم وتفويض المدراء التنفيذيين بالتوقيع نيابة عن الشركة وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها المدراء ولهم
حق تشكيل اللجان وتحديد صلحياتها والتنسيق فيما بينها من اجل التعجيل في اتخاذ قرار بخصوص المور التي
تعرض عليها والتفويض بتعيين واستثمار أموال الشركة بأي طريقة مهما كانت ,واعتماد خطط أعمال الشركة
كما لهم حق إعداد ميثاق إداري ينظم آلية العمل في الشركة وعلقاتها
وخطط التشغيل والميزانية السنوية -16 ,
مع الغير ووضع اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد صلحياتها واختصاصاتها وآلية اختيارها ولهم
حق عقد القروض والتمويلت والتسهيلت المالية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها,
وكذلك مع البنوك ومؤسسات التمويل المالية التجارية وعلى المدراء مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي
تتجاوز آجالها ثلث ( )3سنوات -17 :أن يحدد المدراء في قرارهم أوجه استخدام القرض وكيفية سداده-18 .
أن يراعي في شـروط القـرض والضمانات المقدمة له عدم الضرار بالشركة وشركائها والضمانات العامة
للدائنين -19 .كما يكون لهم بيع أو رهن عقارات الشركة وأصولها على أن يتضمن قرارهم للتصرف فيها
أن يحدد السباب والمبررات له .ب) أن يكون البيع بثمن المثل .ج) أن يكون
مراعاة الشروط التالية :أ)
أن ل يترتب على هذا التصرف توقف أنشطة
البيع حاضرا إل في حالت الضرورة وبضمانات كافية  .د)
كما يكون للمدراء إبراء مديني الشـركة من التزاماتهم علي أن
الشـركة أو تحميلها بالتزامات أخرى-20 .
أن يكون البراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد
يتضمن محضر البراء مراعاة الشروط التالية-21 :
كما يكــون للمدراء في حدود اختصاصهم أن
البراء حق للمدراء ل يجوز التفويض فيه-23 .
أدنى-22 .
لي من
يوكلوا أو يفوضوا واحد أو أكثر منهم أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة-24 .
تمثيل الشركة امام كافة الوزارات,
المدراء الدعوة لجتماعات الجمعية العامة متى ما اقتضت الضرورة-25 .
والجهات ,والمصالح الحكومية ,والهيئات العامة ,والمؤسسات ,والشركات ,والهيئة العامة للستثمار والجهات
توقيع العمليات التعاقدية وعلى كافة العقود وجميع طلبات التأهيل والعروض والمناقصات
التابعة لها-26 .
إصدار كافة أوامر التغيير في
والمزايدات ,وذلك لدى جميع الجهات الحكومية ,والخاصة ,والفراد-27 .
إصدار قرارات تعيين الموظفين للوظائف
العمليات التعاقدية للشركة -28 .اعتماد كافة غرامات التأخير-29 .
التي ل تقل أجورها الشهرية عن ( )30.000ثلثين الف جنيه ومتابعة شئون الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقا
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 1252 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

التعاقد مع
الذن بدفع الضريبة ,والجمارك ,والمصاريف الحكومية الخرى-31 .
لسياسة الشركة-30 .
الشركات المقدمة لخدمات التأمين الطبي للموظفين ,واختيار مقدمي خدمات التأمين لصول الشركة حال احتياجها.
 -32تقديم الموازنة السنوية للجمعية العامة للشركاء للحصول على الموافقة على الخطة المالية للسنة المالية
الجديدة ,قبل بداية السنة المالية بوقت كافي .وللمدراء أن يعهدوا ويسندوا إلى المدير العام أي صلحية
يمارسوها ,وذلك طبقا للحكام ,والشروط ,والقيود التي يروها ,كما يحق لهم من وقت لخر أن يلغوا أو يسحبوا أو
يغيروا جميع أو بعض من هذه الصلحيات
 - 3636شريف محمد عبد السلم عرفه مدير فرع المقيد برقم قيد  188148وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  35463تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 3637سحر المغربي احمد على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3638سلوي صدقي محمد نصار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3639مجاهد صدقي محمد نصار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3640فتحي حسانين رمضان عضو منتدب المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3641محمد مجاهد صدقى نصار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3642ريهام فتحي حسانين رمضان اللو عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3643عمر مجاهد صدقى نصار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3644رانيا فتحى حسانين رمضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3645نرمين فتحى حسانين رمضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10818وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-06برقم ايداع  806تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3646سيد زوام عبد الحي شريك متضامن المقيد برقم قيد  42764وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-15برقم ايداع  25257تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3647فيصل رضوان عطيه رضوان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  42764وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-15برقم ايداع  25257تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع و
المسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين و هم  :فيصل رضوان عطيه رضوان و رجب رضوان
عطيه رضوان و لهم منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و
شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهم الحق في بيع السيارات المملوكة
للشركة و التنازل عنها للغير و توقيع علي عقود البيع البتدائية و النهائية و ذلك امام الشهر العقاري و ادارة
المرور و انهاء كافة الجراءات اللزمة و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها .ويتم تعيين السيد  /محمد
رمضان محمد عبدالحميد مديرا من الناحية الفنية
 - 3648ايهاب سيد زوام عبد الحى مدير و شريك المقيد برقم قيد  42764وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-15برقم ايداع  25257تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :خروج للوفاة

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

Page 1253 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3649جونج مو لى (  ) Jong moo Leeمدير المقيد برقم قيد  59788وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-02برقم ايداع  16058تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :للفرع بدل من السيد  :كوانج
أن بارك ( ( KWONG IN PARKو يملك السلطات والصلحيات للقيام بما يلي -1 :تولي جميع الجراءات
الشكلية الضرورية والمتصلة بتشغيل فرع الشركة التمثيلي في مصر ( والمشار إليه فيما يلي باسم " الفرع " )
ولتسجل تغيير ممثل الفرع لدى السلطات المعنية -2 .و بوجه عام إدارة شئون الفرع وتنفيذ مهامه بناء على
توجيهات الشركة  -3 .فتح الحسابات البنكية وتشغيلها وإغلقها باسم الشركة  ,والتوقيع على الشيكات بغرض
سداد النفقات التي قد تكون ضرورية ولنجاز انشطة الفرع  -4 .استخدام السيارات وشرائها وبيعها أيا كان
موديلها لتشغيل الفرع والقيام بكافة الجراءات الضرورية المتعلقة بذلك  -5 .القيام بأي وكل التصرفات والشياء
وأدائها والتي قد تكون ضروري  ,لداء أي من الصلحيات الممنوحة موجب هذا -6 .القيام بجميع الجراءات
الضرورية وأدائها والمطلوبة من الجهات المعنية في مصر لتغيير اسم الشركة من بوسكو دايو كوربوريشن الى
بوسكو انترناشيونال كوربوريشن بمقتضى قرار اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18مارس  2019ويحق له
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 3650خروج شريك موصى مذكور بالعقد خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد 63373
وتم ايداعه بتاريخ  2013-01-15برقم ايداع  1013تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3651دخول شريك موصى مذكور بالعقد دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد 63373
وتم ايداعه بتاريخ  2013-01-15برقم ايداع  1013تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3652ابراهيم بدير بدوى غازى شريك متضامن المقيد برقم قيد  63373وتم ايداعه بتاريخ
 2013-01-15برقم ايداع  1013تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركين المتضامنين وهما  :عادل محمد علي محمد أبو أحمد  ,ابراهيم بدير
بدوي غازي ولهما منفردين أو مجتمعين حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان
وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع
على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت بإسم 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 وإبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  .ولهما حق تأسيس وتعديل الشركات
وفي التوقيع بإنضمام الشركة إلي شركات أخرى والمشاركة في رؤوس أموال شركات أخرى وفي كافة أعمال
النضمام والتخارج من الشركات والتوقيع عن الشركة أمام جميع الجهات الملزمة لذلك وأمام الشهر العقاري ولهما
حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 3653وديع عبدالهادى سيد احمد بعيت شريك متضامن المقيد برقم قيد  176840وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-29برقم ايداع  57340تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :خروج
 - 3654احمد احمد السيد ابوالعاطى شريك متضامن المقيد برقم قيد  176840وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-29برقم ايداع  57340تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم  :منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن
رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  .وكذلك لهما
الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او
 - 3655محمد مصطفى على عبدالرحمن شريك متضامن المقيد برقم قيد  176840وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-29برقم ايداع  57340تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
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 - 3656محمد السيد محمد حسنين مدير فرع المقيد برقم قيد  188326وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع  36242تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 3657نزية الطيب حسين الطالب مدير المقيد برقم قيد  102538وتم ايداعه بتاريخ 2017-02-23
برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  .يمثل
المدير الشركة فى علقتهما مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير السيد  /نزيه الطيب
حسين الطالب  -جواز سفر رقم  AA802748منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 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 الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على
الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك له حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالح
الشركة وله حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3658هيثم حمدي عبد الحليم محمد عامر مدير المقيد برقم قيد  102538وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-23برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج
 - 3659سامح نجيب عبده محمد عامر مدير المقيد برقم قيد  102538وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-23برقم ايداع  7099تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج
 - 3660احمد لطفى فتحى عطيه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  131865وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-24برقم ايداع  8860تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 3661فايقة محمود اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  131865وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-24برقم ايداع  8860تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :استقالة
 - 3662مصطفى حسن على حسن شديد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188368وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  36479تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يمثل رئيس مجلس اداره
الشركه امام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم
ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين  -وللسيد  /مصطفى حسن على حسن شديد رئيس مجلس
الدارة والسيد  /عبد الكريم بسطاوى عبد الكريم محمد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او
منفردين الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها أمام الغير وأمام جميع الهيئات والجهات الحكومية وغير
الحكومية والمؤسسات والوكالت والشركات والشخاص الطبيعيين كما لهما حق تمثيـل الشركة والتوقيع نيابة عنها
أمام البنـوك وفتح وغلق الحسابات وتوقيع الشيكات والسحب واليداع واجراء التحويلت البنكيه داخليا وخارجيا
وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة المستندات الذنية التجارية و شراء جميع المواد والمهمات
والبضائع والمنقولت وشراء واستئجاراصول الشركه من اراضى وعقارات وخلفه ولهما الحق فى شراء وبيع
السيارات وترخيصها وتجديدها وغيرها من أصول الشركة الغير مذكورة فى هذه المادة وإبرام جميع أنواع العقود
والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتوقيع العقود الخاصه بذلك ولهما الحق فى
القتــراض مــن جميــع البنــوك لصالـح الشركـة بطريـق العتمـادات المستنديـة و القروض غير المفتوح لها
إعتمادات مستنديـة ومنهـا عقـود المعاوضــات و التسويــات و الرهـــن و الستدانـة و المشاركـات ورهـن
أصـول الشركـة و شـراء أسهـم شركـات أخـرى والشتراك بتاسيس شركات اخرى وكل ذلك باسم الشركه
ولصاحها ولهما الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر  -علما بان تمثيل الشركة امام القضاء
لرئيس مجلس الدارة فقط
 - 3663عبدالكريم بسطاوى عبدالكريم نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 188368
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  36479تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 3664محمد حسنين محمد حسنين مدير المقيد برقم قيد  156833وتم ايداعه بتاريخ 2020-11-09
برقم ايداع  41206تم التأشير فى تاريخ  2022-06-11بــ  :استقالة
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 - 3665يوسف عبدالنور محمد محمود مدير المقيد برقم قيد  156833وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-09برقم ايداع  41206تم التأشير فى تاريخ  2022-06-11بــ  :تعديل حق الداره والتوقيع
ليصبح  -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 حق فى 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 وغلق حسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع
جميع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق
فى التوقيع عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع للصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات
والمنقولت و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها له الحق في تعيين و عزل 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 وله حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 3666ايمن محمد المتولي إبراهيم مدير المقيد برقم قيد  171502وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-31
برقم ايداع  40105تم التأشير فى تاريخ  2022-06-11بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده -
يمثل مديرون الشركة في علقتهما مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامه
وللمديرون منفردين او مجتمعين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع عن
الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت وك ذلك بأسم 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 او بالجل ولهما حق
توكيل الغير في كل او بعد ما ذكر .
 - 3667ناديه على محمد عيسى مدير المقيد برقم قيد  171502وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-31
برقم ايداع  40105تم التأشير فى تاريخ  2022-06-11بــ :
 - 3668رووف رافت محمود سعيد مدير المقيد برقم قيد  171502وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-31
برقم ايداع  40105تم التأشير فى تاريخ  2022-06-11بــ :
 - 3669محمود محمد عبدالحميد حمادة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  100210وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-21برقم ايداع  41169تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :

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

Page 1256 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3670محمد احمد بخيت على بخيت رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  100210وتم
ايداعه بتاريخ  2016-12-21برقم ايداع  41169تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :من ذوي
الخبرة  -تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح كما يلي  :يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة
مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  -وللسيد رئيس مجلس
الدارة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية
والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والوزارات والهيئات وعلى سبيل المثال ل الحصر مصلحة الجمارك
وهيئة الصادرات والواردات وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة واجهزة المدن
واداراتها المختلفة والمجمعه العشرية ووزارة السكان والمالية ووزارة القوى العاملة والدارة العامة للمرور
والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى ومصلحة الضرائب
والهيئة العامة للتامينات الجتماعية ومكــــاتب العمل وكذلك له حق تمثيل الشركة امام القضاء واقسام الشرطة وله
حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكذلك حق التوقيع على عقود المقاولت والستشارات
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وابرام عقود المعاوضة والتعامل مع
اطراف ذات صلة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على كافة انواع العقود من عقود الشراء
والبيع للراضى وما عليها من مبانى سواء كانت مبانى سكنية أو فندقيه أو ادارية او تجارية للنفس والغير وكذلك
عقود البيع بالتقسيط وعقود البيع النهائية لعملء الشركة وكذلك له الحق فى توكيل الغير وابرام كافة عقود الوكالة
لكافة الصول العقارية من اراضى وما عليها من مبانى بجميع اشكالها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك له حق تمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقارى وكذلك له
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء ومديرين الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم اما بخصوص التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات واغلقها والتوقيع علي الشيكات والتحويلت البنكية
والعتمادات المستندية واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت الئتمانية والمضاربات والمرابحات
والفراج عن رأس المال بإسم الشركة ولصالحها من البنك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
يكون التوقيع للسيد  /محمود محمد عبد الحميد حماده منفردا اما بخصوص القتراض والرهن او الرهن لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية وبيع السيارات والمنقولت يكون بقرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة
 - 3671معتز محمود أمين سعيد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  100210وتم ايداعه
بتاريخ  2016-12-21برقم ايداع  41169تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 3672علء الدين عبد العزيز عبد العاطي مهدي شريك متضامن المقيد برقم قيد  153987وتم ايداعه
بتاريخ  2020-09-16برقم ايداع  31487تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ  :يكون حق الدارة
والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد /علء الدين عبد العزيز عبد العاطي مهدي
والسيد /سامي عبدالرسول بكري عبدالرحمن مجتمعين او منفردين 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 وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله منفردا تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله منفردا 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 و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وله منفردا حق القتراض والرهن و
التوقيع علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
 - 3673ايمن عبد الغنى السعيد عبد الغنى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  15304وتم
ايداعه بتاريخ  2005-06-23برقم ايداع  8675تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :الموافقه على
تجديد فترة تعيين مجلس الدارة
 - 3674ناصر شاكر منصور جريس مدير المقيد برقم قيد  89145وتم ايداعه بتاريخ 2015-12-28
برقم ايداع  37470تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 3675فلى ناصر شاكر منصور مدير المقيد برقم قيد  89145وتم ايداعه بتاريخ 2015-12-28
برقم ايداع  37470تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
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 - 3676عماد ناصر شاكر منصور مدير المقيد برقم قيد  89145وتم ايداعه بتاريخ 2015-12-28
برقم ايداع  37470تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :ويباشر المديرون وظيفتها لمدة غير محددة .
يمثل المديرون -1 -:السيد  /ناصر شاكر منصور -2السيد  /فلى ناصر شاكر منصور-3السيد  /عماد ناصر شاكر
منصور  .الشركه فى علقتها مع الغير ولهم منفردين اومجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
التعمل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .ولهما
منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق القتراض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف وكل ذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها  ,وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول
الشرك وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية  ,وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.
 - 3677عمرو امين محمد منصور عضو غير متفرغ المقيد برقم قيد  92095وتم ايداعه بتاريخ
 2016-03-28برقم ايداع  10406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 3678هبه ا عبدالكريم فرج على عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  92095وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-28برقم ايداع  10406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 3679رأفت محمد احمد محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  92095وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-28برقم ايداع  10406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  - :يملك حق التوقيع
على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة
ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة
منفردين او مجتمعين  .ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد  /رأفت محمد احمد محمد – (منفردا )-
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح وغلق الحساب واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة
ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها كما له
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة
ولصالحها ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الوذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ماذكر.
 - 3680رأفت محمد احمد محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  92095وتم ايداعه
بتاريخ  2016-03-28برقم ايداع  10406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :الموافقة على تجديد
مدة مجلس الدارة
 - 3681خروج شريك موصى مذكور بالعقد خروج المقيد برقم قيد  148170وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-09برقم ايداع  11161تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
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 - 3682جون وحيد يسرى لوقا حنا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  188526وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  37355تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :للموافقة على
منح صلحيات مجلس إدارة الشركة ليصبح على النحو التالي  -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 او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة .ولرئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب ( منفردا ) الحق في التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن
رأس المال وفتح وغلق الحسابات وإصدار واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف ,وكذلك له الحق في التوقيع و التعامل باسم الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكال هذه القطاعات وكذلك الحق في التوقيع على
كافة عقود الشراء باسم الشركة ومصلحتها وفي الشراء بنظام المزايدات والمناقصات وله كذلك الحق في تقديم
طلبات تخصيص الراضي والوحدات وكافة العقارات سواء من جهت الدولة أو الغير وكذلك تقديم طلبات
التخصيص وحضور اللجان والتوقيع على عقود التخصيص ومحاضر الستلم للراضي والعقارات المخصصة
وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة ووكلئها وتحديد رواتبهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وله كافة صور التعامل مع جميع أنواع البنوك والمصارف على
الحسابات الخاصة بالشركة وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء ولصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ,ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق
في تأسيس الشركات والشتراك في تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة والتعامل باسم الشركة أمام الشهر العقاري والسجل التجاري  .وكذلك حق توكيل الغير أو تفويضه
في بعض أو كل ما ذكر
 - 3683محمد احمد عبد الفتاح احمد عشيبه مدير فرع المقيد برقم قيد  188527وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع  37362تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 3684عمرو ابراهيم عبد العزيز العروسى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188534وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  37401تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :الموافقة بالجماع
على توزيع اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الدارة كالتالي - :يملـك حــق التوقيـع علــى معـاملت الــشركة
وتعهـداتها كــل شـخص مفــوض بـالتوقيع علــى هــذه المعاملت والتعهـدات مـن مجلـس الدارة ,ولمجلـس
الدارة الحـق فـي أن يعـين عـدة مـديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين
أو مجتمعين .يمثل رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة الشركة في
علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .و لرئيس مجلس الدارة و
عضو مجلس الدارة المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها
امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
دفاتر الشيكات و خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق
في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ..
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 - 3685هاني صموئيل حبيب ونيس شريك متضامن المقيد برقم قيد  158635وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-14برقم ايداع  47612تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع و
المسئولية امام الجهات الرسمية للشركين المتضامنين السيدة  /ايناس اشرف وجيه فكرى و السيد  /برسيس اسحق
مسعد سعيد و لهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق حسابات والقتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و
استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع أصول الشركة
وممتلكاتها العقارية و الرضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لهما الحق في
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهما حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل ولهما حق تفويض او توكيل الغير في كل
او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين حال دخولهم الشركة
 - 3686بيشوى راشد زكى بانوب مدير المقيد برقم قيد  178858وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-02
برقم ايداع  6تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 3687محمود احمد كمال على مدير المقيد برقم قيد  178858وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-02
برقم ايداع  6تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  - :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة  .يمثل
السيد  /محمود احمد كمال علي  .والسيد  /بيشوي راشد زكي بانوب  .مديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
في عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذيه للجمعيه العامة  .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل
بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات
والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي
عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها ولهما حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
 - 3688فايقة محمود اسماعيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :استقالة
 - 3689احمد عبد العزيز عبد القادر عبده الغرباوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120451وتم
ايداعه بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ - :تشكيل
مجلس الدارة  .مع ابقاء كافة اختصاصات السادة العضاء .
 - 3690كمال ممدوح كمال جبر عضو منتدب المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :والرئيس تنفيذي .
 - 3691لبيب صبحى لبيب حنا عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 3692وليد كمال محمد حافظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 3693اسامه خليل محمد الشاهد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 3694اسامه احمد محمد شعبان عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 3695احمد لطفى فتحى عطيه عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه
بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
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 - 3696مادلين مجدى محمد كامل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  120451وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 3697احمد شكري عبد الهادي سليمان عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  120451وتم
ايداعه بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  19438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 3698رمضان السعيد على كيلنى مدير فرع المقيد برقم قيد  161726وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-15برقم ايداع  37936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 3699محمد صبحى عكاشة خميس شريك متضامن المقيد برقم قيد  180443وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-31برقم ايداع  5465تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خروج
 - 3700احمد سعيد عبد الجواد الغباشى شريك متضامن المقيد برقم قيد  180443وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-31برقم ايداع  5465تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن وله :الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وإستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله
الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسجيل كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل .وله حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر.
 - 3706فيلوباتير حكيم لمعي حكيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94846وتم ايداعه بتاريخ
 2016-06-27برقم ايداع  20366تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة
ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة
ولرئيس مجلس الدارة الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس
الدارة المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين ومنفردين الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهما أيضا
الحق فى القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر مجتمعين أو منفردين
 - 3707جورج كيرلس لمعى حكيم شنودة رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  94846وتم
ايداعه بتاريخ  2016-06-27برقم ايداع  20366تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :استقالة من
مجلس إدارة الشركة لتخارجه من الشركة نهائيا .
 - 3708نبيل عبدالنظير صالح عبدالسيد مدير المقيد برقم قيد  148198وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-09برقم ايداع  11345تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :و يباشر المدير وظائفه لمده
غير محدده
 - 3709محمد فكرى محمد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  148634وتم ايداعه بتاريخ
 2020-03-23برقم ايداع  12778تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 3710عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  159436وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  38167تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 3711عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  159436وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  38162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
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 - 3712عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  159436وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  38180تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 3713ولء حامد عبد السلم محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  163172وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-10برقم ايداع  11664تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 3714محمد عبدالرحمن محمد عبدالسلم مدير المقيد برقم قيد  170845وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-19برقم ايداع  38098تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محدودة  -يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية
للجمعية العامة .وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم من مصلحة الشعر
العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية (الضرائب
العامة – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمة المضافة ) والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة
علي الصادرات والواردات ويجب الوكلء التجاريين والصناعيين والعلمات التجارية وبراءات الختراع ووزارة
الصحة والهيئات والدارات التابعة لها والغرفة التجارية والسجل التجاري وجميع الموانئ والمطارات والجمارك
وفي استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والي الجهات الحكومية وغير الحكومية  .وللسيد /محمد
عبد الرحمن محمد عبد السلم –الصفة مدير -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 وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك
باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس
الشركات التي تساهم فيها الشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3715محمد محمد على حسين مدير المقيد برقم قيد  170845وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-19
برقم ايداع  38098تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :اداري
 - 3716احمد رفعت سيد عبدا مدير فرع المقيد برقم قيد  188753وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  38433تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 3717جمال عبدالناصر ابراهيم طلبه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3981وتم ايداعه بتاريخ
 2001-04-04برقم ايداع  212تم التأشير فى تاريخ  2022-06-18بــ  :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 مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأس المال
المودع بالبنك .
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 - 3723احمد ذكى عبدالحميد شلبى مدير و شريك المقيد برقم قيد  44598وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-15برقم ايداع  5592تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم  :السيد  /احمد ذكي عبد الحميد شلبي  ,السيد  /عادل
زكي عبد الحميد شلبي مجتمعين أو منفردين وحق إدارة الشركة والتوقيع عنها موكولة إلي الشريكين المتضامنين
الول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون العمال التي تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في شراء الصول للشركة من عقارات و منقولت وسيارات وخلفه والتوقيع
على عقودها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأمام جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية
والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للتنمية الصناعية و جميع أجهزة المدن الجديدة والقطاعين العام
والخاص وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركة ولهم حق استلم أصول الشركة من أراضي وعقارات
وسيارات وخلفه من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويحق للشريكين الول والثاني مجتمعين أو منفردين
الحق في بيع منقولت وسيارات الشركة والتوقيع على عقودها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويحق
للشريكين الول والثاني مجتمعين أو منفردين في ابرام عقود القروض والرهن باسم الشركة ولصالح الشركة ولهما
الحق مجتمعين أو منفردين التوقيع عن الشركة في جميع التعاملت مع البنوك و يحق لهما مجتمعين أو منفردين
التوقيع علي شيكات اكثر من خمسون ألف جنيه مصريا ويحق للشريكين الول والثانى مجتمعين أو منفردين فتح
حسابات للشركة والتوقيع علي شيكات حتى مبلغ خمسون ألف جنيها مصريا فقط ل غير ويحق لهم توكيل
وتفويض الغير في كل أو بعض ما ما ذكرو يحق لهما تمثيل الشركة أمام الغير وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح
الشركة امام الشهر العقاري بدون حد أقصي  -وتبقي باقي بنود العقد كما هي
 - 3724محمد هشام عرفات عبدالعزيز مدير المقيد برقم قيد  154923وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-04برقم ايداع  34623تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :تمثل المديرالشركه السيد /محمد
هشام عرفات عبدالعزيزف علقه مع الغير 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 والمدير منفردا الحق فى
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض
والرهن وكل ذلك باسم الشركه وتصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول
الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم
وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه
والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 3725يوسف هشام عرفات عبدالعزيز مدير المقيد برقم قيد  154923وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-04برقم ايداع  34623تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :استقالة
 - 3726هانى شعبان عبدالفتاح عطوان شريك متضامن المقيد برقم قيد  161757وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-15برقم ايداع  7357تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :الماده الخامسه -:الماده الخامسه
تم تعديل حصه التوصيه لتصبح
( بعد التعديل)  -:دخول شريك  /شريك متضامن بنسبه %1من راس المال -
(5900000ج) ( خمسه ملين وتسعمائه الف جنيها لغير الماده السابعه  -:الماده السابعه (بعد التعديل ) -:
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 - 3727اسلم سعيد عبد المتجلى موسى شريك متضامن المقيد برقم قيد  161757وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-15برقم ايداع  7357تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين  /اسلم سعيد عبدالمتجلى موسى  / -هانى شعبان
عبدالفتاح عطوان (-مجتمعين او منفردين ) لهم الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغرضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات
واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والنقولت وكل ذلك باسم الشركه ضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه
بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3728محمد محى الدين السيد عبدالباسط مدير المقيد برقم قيد  174006وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-14برقم ايداع  48356تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة .
 - 3729عمرو عطيه عبدل درويش مدير المقيد برقم قيد  174006وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-14
برقم ايداع  48356تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 3730مريم احمد رشدى محمد عبد القادر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 188821
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  38685تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :وافق
مجلس الدارة بالجماع على إعادة تشكيل مجلس الدارة ووضع اختصاصات لمجلس الدارة كالتالي  -تمثل مريم
احمد رشدي محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردة في هذا الصدد
أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ولها منفردة الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكلهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض
والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية ولها الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافه السندات الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
أوبالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  -تصرف فى الصول الثابتة من خلل
الجمعية العامة
 - 3731احمد جمال الدين الصادق جمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  188821وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع  38685تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 3732نهاد شريف عبد السلم امين منصور عضو منتدب المقيد برقم قيد  188821وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع  38685تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 3733عمر حسن محمد دره رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  188842وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  38913تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :تفويض السيد  /عمر
حسن محمد درة  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية وشراء الصول وابرام العقود والتوقيع على كافة الصفقات والمعاملت التى تدخل ضمن غرض
الشركة والسحب واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات من البنوك والفراج عن راس المال وتقديم طلبات
الستكمال والزيادة وفتح وغلق الحسابات من البنوك وحق القتراض والرهن وتقديم الضمانات للبنوك والتوقيع
امام جميع الجهات الحكومية الرسمية والغير الرسمية والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية وتاسيس وتعديل
الشركات وله حق تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر كما يملك التوقيع امام البنوك فى السحب واليداع
والتحويل وفتح وغلق الحسابات وتقديم طلبات الفراج عن راس المال والستكمال والزيادة والتوقيع على الشيكات
للسيد  /ياسر حلمى عبدالباقى عضو مجلس الدارة والسيد  /اسامة محمد وجدى بكرى زايد عضو مجلس الدارة (
مجتمعين )
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 - 3734فخري زاهر فخري البسطامي مدير فرع المقيد برقم قيد  188871وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع  39009تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 3735رمضان ثابت شكرى محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  24086وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-24برقم ايداع  7273تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :خروج من الشركة
 - 3736علء عطيه محروس احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  24086وتم ايداعه بتاريخ
 2007-04-24برقم ايداع  7273تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 3737وسام وحيد لويس جندى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  80650وتم ايداعه
بتاريخ  2015-03-02برقم ايداع  5571تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 3738وحيد لويس جندى ساويرس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80650وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-02برقم ايداع  5571تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 3739فرانسين فرنسيس بوابجيان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  80650وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-02برقم ايداع  5571تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 3740احمد شوقي علي الزغبي مدير و شريك المقيد برقم قيد  107737وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-20برقم ايداع  25838تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 3741ايمان سعيد احمد محمد سحيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  107737وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-20برقم ايداع  25838تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية لشريكين  /أحمد شوقي علي الزغبي و /ايمان سعيد احمد محمد سحيم ( مجتمعين
أو منفردين) ولهم 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 والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير
في كل أو بعض ماذكر
 - 3742محمد امين محمد المغربى الحداد شريك متضامن المقيد برقم قيد  159230وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-23برقم ايداع  49460تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :دخول  -يكون حق الداره
والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين  :السيد /ابراهيم عثمان متولي محمد والسيد /اسلم
عثمان متولي محمد والسيد  /محمد امين محمد المغربى الحداد مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركه
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم
وتمثيل الشركه امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات
البنكيه والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض
ماذكر ويحق لهم مجتمعين بيع اصول الشركه وممتلكاتها وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت
والقتراض والرهن
 - 3743زياد محمود على محمد الديب مدير فرع المقيد برقم قيد  188845وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع  38951تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 3744عبد الرحمن نبيل السيد السيد عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  188875وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع  39065تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 3745روبيرتا جواتيرنى مدير و شريك المقيد برقم قيد  32429وتم ايداعه بتاريخ 2008-05-20
برقم ايداع  10260تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج
 - 3746حسين سلمه احمد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  32429وتم ايداعه بتاريخ
 2008-05-20برقم ايداع  10260تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج
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 - 3747جيان كارلو مونتينى مدير و شريك المقيد برقم قيد  32429وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  10260تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج
 - 3748جامع عبيدا احمد سنيجاك شريك متضامن المقيد برقم قيد  32429وتم ايداعه بتاريخ
 2008-05-20برقم ايداع  10260تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع و
المسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /جامع عبيدا احمد سنيجاك و له منفردا حق الدارة و التوقيع
على عقود الشراء و البيع البتدائية والنهائية و بيع ممتلكات الشركة و اصولها و فتح الحسابات و اليداع و
السحب من البنوك وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصين فى حالة دخولهم الشركة
 - 3749محمود عبيدا احمد سينجال شريك متضامن المقيد برقم قيد  32429وتم ايداعه بتاريخ
 2008-05-20برقم ايداع  10260تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 3750فريد درويش جزائرلى شريك المقيد برقم قيد  84496وتم ايداعه بتاريخ  2015-07-06برقم
ايداع  19231تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 3751حسان صالح ابو غالون شريك المقيد برقم قيد  84496وتم ايداعه بتاريخ 2015-07-06
برقم ايداع  19231تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  - :يصبح حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام
الجهات الرسمية  /للشريكين  -حسان صالح ابو غالون  -فريد درويش جزائرلى – للشريكين مجتمعين او منفردين
لهم حق 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 والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعد ما ذكر
 - 3752بدرالدين درويش جزائرلى شريك متضامن المقيد برقم قيد  84496وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-06برقم ايداع  19231تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج
 - 3753محمد درويش جزائرلى شريك متضامن المقيد برقم قيد  84496وتم ايداعه بتاريخ
 2015-07-06برقم ايداع  19231تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج
 - 3754احلم رسمى عمار عطيه شريك متضامن المقيد برقم قيد  181779وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-22برقم ايداع  11203تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 3755احمد صابر عبد الواحد اسماعيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  181779وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-22برقم ايداع  11203تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :تعديل بند الدارة والتوقيع
ليصبح كالتالى  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد /احمد صابر
عبد الواحد اسماعيل ( منفردا) وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية
والغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ووزارة السياحة وهيئة التامينات الجتماعية
والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبيعات0والمرور
والجمارك والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة
لدارة الشركة وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وكذلك له حق التوقيع امام السياحة
الدينية ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعاقدات الخارجية والداخلية وبالخص اصدار التاشيرات ومراجعتها مام
وزارة السياحة والتعامل مع الوكيل السعودى فى حجز الفنادق كما له الحق فى التوقيع والتعامل امام جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر اما فيما يخص حق التوقيع على عقود
القرض والرهن وبيع اصول الشركة فيكون ( للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط )  -مع بقاء السيد  /رشاد فاروق
الشحات عبد الحميد شعير مديرا مسئول من الناحية السياحية
 - 3756رشاد فاروق الشحات عبد الحميد شعير شريك متضامن المقيد برقم قيد  181779وتم ايداعه
بتاريخ  2022-02-22برقم ايداع  11203تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج من الشركة
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 - 3757دخول شريك موصى دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  61310وتم ايداعه
بتاريخ  2012-10-18برقم ايداع  21861تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3758خروج شركاء موصين خروج المقيد برقم قيد  61310وتم ايداعه بتاريخ 2012-10-18
برقم ايداع  21861تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج عدد  2شركاء موصيين
 - 3759دينا مختار محمود صديق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  63929وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-07برقم ايداع  2956تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3760احمد جميل صبرى مصطفى داود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  63929وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-07برقم ايداع  2956تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3761محمود مجدى محمد فتحى حجازي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  63929وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-07برقم ايداع  2956تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3762ياسر محمدى عبدالغنى جعفر عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  63929وتم ايداعه
بتاريخ  2013-02-07برقم ايداع  2956تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3763مختار محمود صديق عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  63929وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-07برقم ايداع  2956تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3764محمود منتصر ابراهيم السيد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  63929وتم ايداعه
بتاريخ  2013-02-07برقم ايداع  2956تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3765رمزى محمد رمزى محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  150552وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-06برقم ايداع  19735تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :يمتلك حق التوقيع علي
معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره
وللمجلس الحق فى ان يعين عده مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين
أومجتمعين للسيد  /رمزى محمد رمزى _ رئيس مجلس اداره والسيد  /محمد فوزي عبد العزيز عضو مجلس
الداره مجتمعين او منفردين في يمثل الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد
اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عد ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة
التنفيذية للجمعية العامة  .ولهم الحق منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم
وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما ابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  .اما بخصوص السحب واليداع والتعامل
مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان مجتمعين او منفردين كل من للسيد  /رمزي محمد رمزي محمد  -رئيس مجلس الدارة والسيد  /محمد
فوزي عبد العزيز عضو والسيد  /محمد محي الدين مصطفي عضو  .ولهم مجتمعين فقط حق القتراض والرهن
والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .
 - 3766أحمد رجب عبدالعزيز بدوى حجر مدير المقيد برقم قيد  155682وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-19برقم ايداع  37282تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
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 - 3767طارق غنيم احمد رمضان مدير المقيد برقم قيد  155682وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-19
برقم ايداع  37282تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديران السيد  /احمد رجب عبد العزيز بدوي حجر  .والسيد /طارق غنيم احمد رمضان  .الشركة في
علقتها مع الغير ولهما منفردان او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات ادارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا
ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصاريف من سحب اليداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي عقود
القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين و عزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 3768محمد طلعت احمد طلعت مدير فرع المقيد برقم قيد  189101وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-22برقم ايداع  40109تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 3769عمرو عبدالصبور قابيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8751وتم ايداعه بتاريخ
 1997-12-27برقم ايداع  2342تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  - :تجديد مدة مجلس ادارة الشركة
لدورة اخرى
 - 3770بريان إيجسينج  Brian Ejsingرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  34539وتم ايداعه بتاريخ
 2008-09-08برقم ايداع  19521تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :تعيين السيد  /حسن محمود
مصطفى حسنين هلل رقم قومي  – 27511040102571مصري – تاريخ الميلد  4/11/1975كمخلص
جمركي للشركة.
 - 3771مزيد احمد مزيد زيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  93001وتم ايداعه بتاريخ 2016-04-26
برقم ايداع  13711تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :يكون حق الدراه والتوقيع والمسئوليه امام
الجهات الرسميه للشريك المتضامن/مزيد احمد مزيد زيد وله منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها
امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و اصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن
اغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات
باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود البيع و القتراض والرهن للنفس او للغير وكذا له الحق فى
توكيل البنك الهلى المصرى ( او البنوك) او الغير فى كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحه الشهر العقارى و
التوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه والحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات
الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل
وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 3772امين سلمه امين سالم مدير المقيد برقم قيد  140082وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-24برقم
ايداع  39867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 3773امين سلمه امين سالم مدير فرع المقيد برقم قيد  140082وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-24
برقم ايداع  39867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
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 - 3774محمد محمود عبد المنعم محمود عطية مدير المقيد برقم قيد  140082وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-24برقم ايداع  39867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  - :و يباشر المديرون وظائفهم
لمدة غير محددة -.يمثل المديرون الشركة كل من امين سلمة امين و محمد محمود عبد المنعم فقط دون غيرهم
الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل
باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .والمديرين منفردين
اومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام الجميع الجهات الحكومية و غير الحكومية
والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من
سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و الفراج عن
رأس المال و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن اغراضها و
للمديرين فقط دون غيرهم مجتمعين او منفردين الحق في تعيين و عزل مستخدمي وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم
و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام
كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين او منفردين حق
القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و التوقيع علي عقود
المعاوضه باسم الشركة و لصالحها و لهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3775يوسف شريف فريد منصور مدير المقيد برقم قيد  153280وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-03
برقم ايداع  28980تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 3776عبدالرحمن ايمن فتحى محمد مدير المقيد برقم قيد  153280وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  28980تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .أول :التوقيعات الدارية  :لكل من السادة المديرين منفردين حق إدارة الشركة وتمثلها أمام الغير
والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات
الدولية والقليمية والتعامل مع التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل بكافة أنواعها لصالح الشركة والوزارات
والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص ومصلحة الجمارك وجميع السفارات والقنصليات
داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وتعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ومكافأتهم حق التوقيع وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ,مصلحة الشهر
العقاري ,مصلحة السجل التجاري ,الغرفة التجارية ,مصلحة الضرائب المصرية ,مصلحة التأمينات الجتماعية
وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجميع الجهات الدارية الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام
القضاء والغير والقرار والبراء والصلح وحق توكيل المحامين ولهم منفردين حق توكيل او تفويض الغير في كل
أو جزء مما ذكر  .ثانيا :العقود التجارية  -يكون حق التوقيع على العقود التجارية للسيد /يوسف شريف فريد
منصور منفردا بحد اقصي  100الف جنيها مصريا او لي اثنين مجتمعين من السادة المديرين التي أسماءهم
بدون حد اقصي .1 :السيد  /يوسف شريف فريد منصور .2 .السيد /مهند محسن حلمي طه عبد الوهاب .3 .
السيد /عبد الرحمن ايمن فتحي محمد .ثالثا :المعاملت البنكية  :يكون حق التوقيع على كافة المعاملت البنكية
والقتراض من البنوك والشيكات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح واغلق
الحسابات باسم الشركة للسيد /يوسف شريف فريد منصور منفردا بحد أقصى  100ألف جنية مصري او للسيد/
يوسف شريف فريد منصور مجتمعا مع أي من السادة المديرين التي أسمائهم بدون حد اقصي  .1 :السيد /مهند
محسن حلمي طه عبد الوهاب .2.السيد /عبد الرحمن أيمن فتحي محمد.
 - 3777مهند محسن حلمى طه عبدالوهاب مدير المقيد برقم قيد  153280وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-03برقم ايداع  28980تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 3778محمد على محمد محمد عبدالبر مدير المقيد برقم قيد  155228وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-11برقم ايداع  35671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 3779اسلم صلح الدين عثمان الرفاعى مدير المقيد برقم قيد  155228وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-11برقم ايداع  35671تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
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 - 3780محمد مروان برهان الدين طياره مدير المقيد برقم قيد  165853وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-09برقم ايداع  21084تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة
غير محددة  .يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير وللسيد  /إياس عزالدين إدريس  ,والسيد  /محمد مروان
برهان الدين طياره مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا
ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  .وللمديران مجتمعين او منفردين
الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق
القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق فى تعيين عزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه
السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3781اياس عز الدين ادريس مدير المقيد برقم قيد  165853وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-09برقم
ايداع  21084تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 3782السيد فوزى خليل مدير و شريك المقيد برقم قيد  1193وتم ايداعه بتاريخ 1999-04-05
برقم ايداع  209تم التأشير فى تاريخ  2022-06-25بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين كل من علء الدين عبد العزيز محمد تركى والسيد فوزى خليل منفردين او
مجتمعين ولهم حق التوقيع على عقود المديونية والستدانة والقتراض ورهن اصول الشركة تجارى مجتمعين
ولهم حق التصرف فى اصول الشركة كالسيارات والمعدات والمبانى بالبيع والتوقيع على عقود البيع مجتمعين او
منفردين ولهم حق كفالة الغير والتوقيع على عقود كفالة الغير مجتمعين او منفردين ولهما حق توكيل كل منهما
للغير فى ذلك عدا الشركاء الموصيين فى حالة دخولهم الشركة
 - 3783هاني السيد فوزي خليل شريك متضامن المقيد برقم قيد  1193وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-05برقم ايداع  209تم التأشير فى تاريخ  2022-06-25بــ :
 - 3784نهى السيد فوزى خليل شريك متضامن المقيد برقم قيد  1193وتم ايداعه بتاريخ
 1999-04-05برقم ايداع  209تم التأشير فى تاريخ  2022-06-25بــ :
 - 3785خروج شريك موصي مذكور بالعقد تحميل المقيد برقم قيد  163297وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-14برقم ايداع  12097تم التأشير فى تاريخ  2022-06-25بــ :
 - 3792سهيل احمد ممدوح احمد سامى شريك متضامن المقيد برقم قيد  129856وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-09برقم ايداع  1099تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  - :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن سهيل احمد ممدوح احمد سامي وله منفردا الحق في التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات
والتوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق
في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 3793دخول شريك موصى دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  140105وتم ايداعه
بتاريخ  2019-09-24برقم ايداع  39995تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
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 - 3794ابراهيم اسماعيل مصطفى علم الدين مدير المقيد برقم قيد  157637وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-30برقم ايداع  44760تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  -يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.
وللمديران (مجتمعين أو منفردين) الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ,وكذلك له حق التوقيع علي عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه
و تحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه وإبرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه
بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .ويختص السيد  /إبراهيم اسماعيل
مصطفي علم الدين – رقم قومي  28211211702431في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و
ايداع و فتح حسابات وغلقها وكافه صور التعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق
القتراض والرهن ,وكذا حالت بيع أصول الشركة سواء سيارات أو معدات أو أية أصول أخرى ,كل ذلك باسم
الشركه ولصالحها.
 - 3795ابراهيم سليمان ابراهيم ماجد مدير المقيد برقم قيد  157637وتم ايداعه بتاريخ
 2020-11-30برقم ايداع  44760تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 3796شيماء مراد اصيل الشيخ سيد مدير المقيد برقم قيد  174576وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-25برقم ايداع  50126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 3797اسامه احمد على مصطفى مدير المقيد برقم قيد  174576وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-25
برقم ايداع  50126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ  :ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محدودة-4 .
يمثل المديران للشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو من فردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل باسمها فيها عدا ما حتفظ له صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.
وللمديران السيد /أسامة أحمد علي مصطفي والسيدة/شيماء مراد أصيل الشيخ سيد الحق وحدهم بصفتهم مديران
للشركة في التعامل باسم الشركة وضنم أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات
وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم
حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارة وابرام
كافة العقود والمشارطات والصفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير
في كل أو بعض ما ذكر.
 - 3798جانسيت حسين فوزى مدير فرع المقيد برقم قيد  21142وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع  41182تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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 - 3799جيان كسو  jian xuمدير عام المقيد برقم قيد  48451وتم ايداعه بتاريخ 2010-10-11
برقم ايداع  22060تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :يمثل المدير العام الشركة في علقاتها مع الغير
وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض
الشركةوللمديرالعام منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان و
كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله كذلك حق القتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
والعقود بكافة أنواعها وله الحق في تعيين وغزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و له حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
أما السيد  /محمد عادل محمد على (المدير الدارى ) فله حق ادارة الشئون الدارية فقط.
 - 3800احمد مصطفى عبد الستار عيد السعدنى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  68107وتم ايداعه
بتاريخ  2013-08-19برقم ايداع  17659تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3801اميره عبد العزيز عبد المطلب الصعيدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  68107وتم ايداعه
بتاريخ  2013-08-19برقم ايداع  17659تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3802مصطفى عبد الستار عيد السعدنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  68107وتم ايداعه بتاريخ
 2013-08-19برقم ايداع  17659تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3803محمد محمد السعيد على الفتيانى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  97381وتم
ايداعه بتاريخ  2016-09-27برقم ايداع  29593تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :يملك حق
التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس
الدارة  ,ولمجلس الدارة الحق في أن يشعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين أو مجتمعين  0ويكون حق إدارة الشركة والتوقيع عنها للسيد  /محمد محمد السعيد علي الفتياني
 رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( منفردا ) وله الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمامجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ,وكذلك له
الحق منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف الحالية والمستقبلية من سحب وإيداع وفتح الحسابات
والفراج عن رأس المال  ,وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  ,وله
الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها
( منفردا )  ,وله حق التوقيع على عقود القتراض من البنوك والبيع والرهن والتصفية لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة منفردا  ,وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر .
 - 3804محمد سيد محمد عبد الجليل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97381وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-27برقم ايداع  29593تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3805احمد سعد سيد عبد الوهاب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  97381وتم ايداعه بتاريخ
 2016-09-27برقم ايداع  29593تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3806خالد خليفه عبدالمجيد ابوخليفه مدير المقيد برقم قيد  120818وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-08برقم ايداع  20744تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :استقاله
 - 3807زياد محمد احمد عبد القادر مدير المقيد برقم قيد  120818وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-08
برقم ايداع  20744تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :استقالة

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

Page 1272 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3808محمد عاصم احمد عبدا مدير المقيد برقم قيد  120818وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-08
برقم ايداع  20744تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ - :يمثل المدير الشركة ( محمد عاصم احمد ) فى
علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات كافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى
كل او بعض ماذكر .
 - 3809محمد حمدى توفيق محمد مدير المقيد برقم قيد  120818وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-08
برقم ايداع  20744تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :استقالة
 - 3810احمد خالد بسيونى احمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  140726وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-09برقم ايداع  42341تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج
 - 3811امال محمد نورالدين محمد زكى شريك متضامن المقيد برقم قيد  140726وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-09برقم ايداع  42341تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  - :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين (أمال محمد نورالدين محمد زكى ,أحمد أمين محمد باشه
) ولهما منفردان أو مجتمعان الحق فى التعامل بأسم 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 وإصدار خطابات وشهادات الضمان
والقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  ,وكذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع
لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات وكل ذلك بأسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها.
وكذا الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكذا 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 منفردين حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
وتبقى باقى بنود عقد التأسيس كما هى دون تعديل.
 - 3812احمد امين محمد باشه شريك متضامن المقيد برقم قيد  140726وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-09برقم ايداع  42341تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3813هاله صلح محمد راشد مدير فرع المقيد برقم قيد  178000وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  41265تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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 - 3814رانيا رضا على عبد السلم مدير المقيد برقم قيد  182263وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-27
برقم ايداع  12286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وللسيد  /مؤنس محمود صادق محمد عطية عواجه وللسيدة  /رانيا رضا علي عبد السلم مجتمعين او منفردين
الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال
والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصنفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .وللسيد  /حسن سيلمان حسن محمد والسيد /
ايهاب احمد امين محمد لطفي ولهم حق التوقيع علي الشيكات مجتمعين او منفردين بحد اقصي 50000جم (
خمسون الف جنيه مصري ) وللسيد  /حسن سيلمان حسن محمد و السيد  /ايهاب احمد امين محمد لطفي كل
الصلحيات في الدارة الفنية وادارة شئون العاملين والتعامل مع الجهات الحكومية ووزارة الصحة والسلمة
وصحة الغذاء والتعامل مع التامينات الجتماعة وكل مايتعلق بشئون العاملين ولهم الحق في التوقيع علي جميع
العقود مع الشركات ومقدمي الخدمات فيما عدا عقود البيع والشراء واليجار.
 - 3815مؤنس محمود صادق محمد عطيه
عواجه مدير المقيد برقم قيد  182263وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-27برقم ايداع  12286تم
التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3816مؤنس محمود صادق محمد عطيه
عواجه مدير فرع المقيد برقم قيد  182263وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-27برقم ايداع 12286
تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3817حسن سليمان حسن محمد مدير المقيد برقم قيد  182263وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-27
برقم ايداع  12286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3818ايهاب احمد امين محمد لطفى مدير المقيد برقم قيد  182263وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-27برقم ايداع  12286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3819محمد محمود ابراهيم ابراهيم شعله مدير المقيد برقم قيد  184242وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-31برقم ايداع  20887تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3820احمد علءالدين عبدالهادى
عبدالرحمن مدير المقيد برقم قيد  184242وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-31برقم ايداع  20887تم
التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 3821لوقا فايز باخوم شنوده مدير المقيد برقم قيد  184242وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-31برقم
ايداع  20887تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :استقالة
 - 3842محمد الغالى  MOHAMAD EL GHALIمدير المقيد برقم قيد  163720وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-22برقم ايداع  13640تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :استقالة
 - 3843هادى ابراهيم عبد الحميد حسن النواوى مدير المقيد برقم قيد  163720وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-22برقم ايداع  13640تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
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 - 3822ابو الحجاج عمر علي ابو الحجاج مدير المقيد برقم قيد  184242وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-31برقم ايداع  20887تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  - :ويباشر المديران وظائفهم
لمدة غير محددة  -يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة  .و للمديرين السيد /محمد محمود إبراهيم إبراهيم شعله و السيد /أحمد علء الدين عبد الهادي عبد
الرحمن و السيد /أبو الحجاج عمر علي أبو الحجاج مجتمعين أو منفردين حق 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 ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق
الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها وحق
التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات بإسم الشركة و لمصلحتها
و الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و
إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و كذلك حق توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وللمديرين الثلثة مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القرض و الرهن و
الرهن العقاري و إستصدار خطابات الضمان بإسم الشركة و لمصلحتها و بيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية
و الراضي و السيارات بإسم الشركة و لمصلحتها و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و
التجارية.
 - 3823باهر ابراهيم على عبد الجليل مدير فرع المقيد برقم قيد  77422وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  41638تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 3824حسن عزب حسن لطفى عزب مدير فرع المقيد برقم قيد  77422وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  41642تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 3825محمود حسين طاهر عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114577وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-21برقم ايداع  52408تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  - :يملك حق التوقيع علي
معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ,
ولمجلس الداره الحق في ان يعين عدد مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه
منفردين او مجتمعين  .وللسيد رئيس مجلس الداره منفرداالحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بأسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بأسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 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 جميع الصلحيات لتصريف اعمال الشركه والتعامل بأسمها والتوقيع علي كافة العقود البتدائيه
والنهائيه بالبيع والشراء والرهن والبدل والقتراض والتبرع للعقار والمنقول والتصرف في كافة اصول الشركه
والتوقيع علي عقود التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والبنوك وكافة
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله منفردا حق تفويض اي عضو مجلس اداره او مدير الشركه في كل او بعض
ما ذكر ايضا التوقيع علي كافة المعاملت الماليه والبنكيه امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتوقيع
علي الشيكات منفردا وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .ولعضو مجلس الداره السيد /
احمد حسين طاهر عبداللطيف التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات اقل
من  50000جنيه (خمسون الف جنيه ) وفتح وغلق الحسابات وكذلك التعامل بأسم الشركه مع جميع العملء
والموردين والجهات الحكوميه
 - 3826احمد حسين طاهر عبد اللطيف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  114577وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-21برقم ايداع  52408تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 3827مصطفى محمد مصطفى محمود عضو منتدب المقيد برقم قيد  114577وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-21برقم ايداع  52408تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
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 - 3828يوسف علء عبدالعزيز زهيرى مدير المقيد برقم قيد  139239وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-04برقم ايداع  36699تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :يمثل المديرون الشركة فى
علقته مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  ,وللمديرون مجتمعيين او
منفردين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم حق التوقيع والسحب والفراج عن
راس المال المودع بالبنك ولهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من سحب و ايداع و التوقيع على
الشيكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان ولهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم
واجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود دخول الشركة فى الشركات الخرى و التوقيع على
عقود التأسيس و التعديل امام الشهر العقارى و الجهات الخرى و المنوطة بهذا المر ولهم حق القتراض والرهن
والبيع للنفس وللغير لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه
ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 3829علء عبدالعزيز مصطفي زهيري مدير المقيد برقم قيد  139239وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-04برقم ايداع  36699تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 3830ابراهيم عبد السلم تونى نعمان مدير المقيد برقم قيد  172762وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-21برقم ايداع  44332تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويحق لكل من السيد /ابراهيم عبد السلم
توني نعمان ـــ السيد  /محمد بيومي ابراهيم بيومي  -منفردان الحق في التعامل امام جميع الجهات الحكومية
والغير الحكومية خاصة وزارة القوي العاملة ومديريتها وجميع السفارات والقنصليات والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ويختص السيد  /ابراهيم عبد السلم توني نعمان – منفردا الحق في
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإبرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 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 وله حق قبض ودفع المبالغ
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك لهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر
 - 3831محمد بيومى ابراهيم بيومى مدير المقيد برقم قيد  172762وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-21
برقم ايداع  44332تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 3832عفيفى السيد عفيفى محمد درويش مدير المقيد برقم قيد  180373وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-26برقم ايداع  5073تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
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 - 3833محمد خالد حسن احمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  180373وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-26برقم ايداع  5073تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة
غير محددة  -مجتمعين او منفردين  -يمثل المديران  -1 -السيد  /عفيفى السيد عفيفى محمد درويش  -2السيد /
محمد خالد حسن أحمد سليمان  .مجتمعين أو منفردين الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين
فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .ولهما مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات و القتراض والرهن
والتوقيع على الشيكات وأستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق
التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 3834طلعت فوزى محمد حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  36108وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-29برقم ايداع  42010تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3835عبدا عثمان محمد عبدالعال رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  64008وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-11برقم ايداع  3188تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  - :يمثل رئيس مجلس الدارة
الشركة أمام القضاء  .حق الدارة والتوقيع  :يكون للسيد  /عبدا عثمان محمد عبدالعال رئيس مجلس الدارة
منفردا الحق في تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عن الشركة و تمثيلها أمام كافة الجهات و المصالح الحكومية و
الهلية و شركات قطاع العمال العام و الخاص و المحاكم و مجالس المدن و السفارات و الحياء و الضرائب و
التراخيص و الكهرباء و مكاتب العمل و السجل التجاري و الصناعي و غرفة الصناعات النسيجية و الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات و صندوق دعم الصادرات المصرية و هيئة التنمية الصناعية و وزارة السكان
و المجتمعات العمرانية الجديدة و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة رقم و تسجيل العلمات التجارية و
التعامل مع وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و البنوك و المصارف  ,و له حق فتح الحسابات بها و التوقيع على كافة
أنواع الوراق التجارية من شيكات و كمبيالت و سندات أذنية و خلفه و حق صرفها و تظهيرها  ,و له أيضا
منفردا تمثيل الشركة و التوقيع عنها امام الشهر العقاري و أقلم المرور و أمام جميع موانئ و مطارات و جمارك
جمهورية مصر العربية و حق توقيع التفاقيات و العقود و إبرام الصفقات و التعاقد مع وكلء البيع لمنتجات
الشركة باسم الشركة و التوقيع بخصوص ما سبق أمام الشهر العقاري و أقلم المرور  ,و كذا حق توكيل الغير في
كل أو بعض إختصاصاتهم .و بالنسبة لرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع على القروض و الرهون و
السلفيات و بيع و رهن أصول الشركة و شراء و بيع و رهن العقارات و المنقولت و السيارات و تسجيلها باسم
الشركة و لصالحها و الرهن و القتراض من البنوك و المؤسسات المالية.
 - 3836احمد عبدا عثمان محمد نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  64008وتم
ايداعه بتاريخ  2013-02-11برقم ايداع  3188تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3837محمد عبد ا عثمان محمد عبد العال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  64008وتم ايداعه
بتاريخ  2013-02-11برقم ايداع  3188تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :وعضو منتدب
 - 3838عمرو السعيد عبد الرحيم المرشدى مدير المقيد برقم قيد  86798وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-07برقم ايداع  27909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3839احمد طلعت محمود فرج البنوي مدير المقيد برقم قيد  86798وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-07برقم ايداع  27909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3840بييرو جيوفانى رافانو  Ravano Piero Giovanniمدير المقيد برقم قيد  86798وتم ايداعه
بتاريخ  2015-10-07برقم ايداع  27909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
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 - 3841روبرت بيتريتش  Robert Petritschمدير المقيد برقم قيد  86798وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-07برقم ايداع  27909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة
غير محددة  .صلحيات المديريين  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد
أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته
التنفيذية للجمعية العامة  ,للمديرين منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك لهم حق التوقيع
على كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وعقود الشراء والبيع
البتدائية والنهائية وعقود المعاوضه والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن رأس المال والشطب والبدل وقبض الثمان وفى صرف
الشيكات الواردة للشركة من الغير وفى تقديم كافة المستندات الصادرة للبنوك والتوقيع بأسم الشركة لدى البنوك
وغيرها من المؤسسات المالية والقتصادية وكافة الجهات الحكومية وبناء عليه فان لهم حق التوقيع على عقود
البيع أو الشراء وكذلك الحق فى جميع التصرفات الناقله للملكية او المقيده له سواء بالنسبة للراضى أو العقارات
وكل ما هو ثابت ومنقول على العموم ولسيادتهم فى ذلك اوسع السلطات ولهم الحق فى شراء السيارات وبيعها
بأسم الشركة وتسجيلها ايا كان نوعها وتمثيل الشركة امام ادارات المرور المختلفة واستخراج وقيد رخصها بأسم
الشركة والتوقيع على العقود والوراق الخاصة بذلك ولهم الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى ومصلحة الشركات
والهيئة العامة للستثمار وسوق المال والغرف التجارية والسجل التجارى ومكتب توثيق البنوك وهيئة المتجمعات
العمرانية الجديدة وكلهم فى التعامل مع ادارات الجهاز المختلفة وكذا هيئة التنمية الصناعية وجميع المصالح
الحكومية والغير الحكومية التى تتعامل على الراضى والعقارات وكل ما هو ثابت ومنقول على العموم ولسيادتهم
فى ذلك اوسع السلطات والتوقيع على كل مايلزم امام هذه الجهات الدارية وجميع المصالح الحكومية لدارة كافة
العمال وتمثيل الشركة امام الغير ولسيادتهم فى سبيل مباشرة هذا تفويض الغير او الوكالة فى ان يوكل كل من
يشاء فى كل او بعض ما ذكر أما القتراض والرهن او الحصول على تسهيلت الئتمانية للسيد /بييرو جيوفانى
رافانو  Ravano Piero Giovanniمع السيد /عمرو السعيد عبد الرحيم المرشدى او السيد  /وروبرت
بيتريتش  Robert Petritschمع السيد /عمرو السعيد عبد الرحيم المرشدى

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

Page 1278 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3844سيد فرج على حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  174686وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-26برقم ايداع  50398تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :يمثل كل من السيد /
سيد فرج على حسن ( رئيس مجاس الدارة والعضو المنتدب ) و السيد  /عمرو سيد فرج على حسن (نائب رئيس
مجلس الدارة ) والسيد  /خالد سيد فرج على حسن (عضو مجلس الدارة ) والسيدة  /هدير سيد فرج على حسن
هلل (عضو مجلس الدارة) والسيدة  /نهى سيد فرج على حسن (عضو مجلس الدارة ) مجتمعين أومنفردين
الشركة في علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ
به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه  - .ولهم مجتمعين أومنفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الهيئات والوزارات و الدارات المختصه وكافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم بما فى فى ذلك الهيئة
العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع قطاعاتها المختلفة والهيئة العامه للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية
والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و سجل الموردين و مصلحة الجمارك والتأمينات الجتماعية
ومكاتب السجل التجارى والشهر العقارى وتوثيق الدفاتر التجارية و الدفاتر بدل فاقد والغرفه التجارية ومصلحة
الضرائب العامة و مصلحة الضرائب على القيمة المضافة والضرائب العقارية ولجان الطعن واستلم وتسلم جميع
الوراق والمستندات و الطلع على الملفات و المحاسبة والطعن والتصالح و تقديم المذكرات والمناقشة والحضور
أمام مكاتب الخبراء بوزارة العدل والتعامل مع قلم المحضرين والتعامل مع مكاتب العلمات التجارية والتعامل مع
وزارة التجارة الخارجية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية و السفارات واستخراج تراخيص العمل
والحضور أمام السجل المدنى وتجديد واستخراج المستندات الرسمية وعمل محاضر فقدها  - .ولهم مجتمعين
أومنفردين الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات وفتح و غلق
الحسابات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها - .
وكذلك ولهم مجتمعين أومنفردين الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها  -.ولهم مجتمعين أومنفردين
الحق فى التوقيع على عقود كفالة الشركات لدى البنوك والشركات الخرى وكل ذلك بإسم الشركة وضمن
أغراضها - .ولهم مجتمعين أومنفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم  - .ولهم مجتمعين أومنفردين الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل - .
ولهم مجتمعين أومنفردين الحق فى التوقيع على عقود التأسيس وعقود التعديل فى الشهر العقارى  - .ولهم
مجتمعين أومنفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 3845عمرو سيد فرج على حسن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  174686وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-26برقم ايداع  50398تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3846نهى سيد فرج على حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  174686وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-26برقم ايداع  50398تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3847خالد سيد فرج على حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  174686وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-26برقم ايداع  50398تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3848هدير سيد فرج على حسن هلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  174686وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-26برقم ايداع  50398تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
 - 3849حاتم احمد البدوى عبد المتعال محمد مدير المقيد برقم قيد  175097وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-02برقم ايداع  51867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :استقالة
 - 3850محمد محمود رياض شندى مدير المقيد برقم قيد  175097وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-02
برقم ايداع  51867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
 - 3851عمر محمود رياض شندى مدير المقيد برقم قيد  175097وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-02
برقم ايداع  51867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-29بــ :
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تجديد افراد
 - 1العباس للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها عباس سمير عباس على تاجر فرد سبق قيده برقم :
 37659قيدت فى  2009-03-16برقم ايداع  5342وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2024-03-15
 - 2ويب اركيتيكت لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها المهندس طارق احمد القاضي تاجر فرد سبق قيده برقم :
 41004قيدت فى  2003-10-07برقم ايداع  5338وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2023-10-06
 - 3سليمان ابراهيم حمد ناصر للدواجن تاجر فرد سبق قيده برقم  54668 :قيدت فى  2001-07-08برقم
ايداع  2130وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-07-07
 - 4نظم الشبكات الحديثة (  MODERN NETWORK SYSTEMS ) nsystلصاحبها عماد عبد الرحمن
فهمى عبد القادر تاجر فرد سبق قيده برقم  72422 :قيدت فى  2014-03-13برقم ايداع  6308وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-03-12
 - 5الندلس لجرش الحبوب لصاحبها ياسر ابراهيم محمود ابراهيم مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم 93134 :
قيدت فى  2016-05-03برقم ايداع  14130وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-05-02
 - 6هدير صلح يوسف محمد عبد الوهاب لصاحبها هدير صلح يوسف محمد عبد الوهاب تاجر فرد سبق قيده
برقم  93415 :قيدت فى  2016-05-11برقم ايداع  15101وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-05-10
 - 7بى اس تكنولوجيز لصاحبها سعيد يحيى محمد احمد السيقل تاجر فرد سبق قيده برقم  97124 :قيدت فى
 2016-09-19برقم ايداع  28644وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-18
 - 8جى  Gلصاحبها شادى محمود شريف محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  31656 :قيدت فى
 2008-04-10برقم ايداع  7747وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-04-09
 - 9المصريه للمسامير لصاحبها رجب سيد سليمان عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  54694 :قيدت فى
 2011-10-25برقم ايداع  20440وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-24
 - 10الفادي لتصنيع المكرونه لصاحبها مكرم نعيم سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم  19756 :قيدت فى
 2006-07-25برقم ايداع  11153وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-24
 - 11لوكاباك لصناعة مواد التغليف لصاحبها سامح محمد الهادى عبد الفتاح وشاحى تاجر فرد سبق قيده برقم :
 58383قيدت فى  2012-05-14برقم ايداع  10150وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-05-13
 - 12الكابتن للستثمار العقارى لصاحبها عمرى فخرى الطاهر عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم :
 100321قيدت فى  2016-12-25برقم ايداع  41685وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 13احمد حمدي محمود للبرمجيات و التجارة اللكترونية  A.B.A.Z.Aلصاحبها احمد حمدي محمود محمد
تاجر فرد سبق قيده برقم  103824 :قيدت فى  2017-03-26برقم ايداع  11179وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-25
 - 14البركة لتشغيل المعادن والمقاولت العامة لصاحبها حماده مصطفى ابراهيم على تاجر فرد سبق قيده برقم :
 104200قيدت فى  2017-04-03برقم ايداع  12329وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-04-02
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 - 15اجرو سكيب لصاحبها ( اسامة عبد المجيد احمد شاهين ) تاجر فرد سبق قيده برقم  24102 :قيدت فى
 2007-04-24برقم ايداع  7545وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-23
 - 16كى اند اس فابركيشين لصاحبها مايكل انيس بخيت حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41124 :قيدت فى
 2009-09-15برقم ايداع  19053وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-09-14
 - 17كى اند اس فابركيشين لصاحبها مايكل انيس بخيت حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  41125 :قيدت فى
 2009-09-15برقم ايداع  19054وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-09-14
 h2 - 18للستثمار العقارى والستيراد والتصدير لصاحبها خليل احمد خليل مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم :
 45862قيدت فى  2010-05-19برقم ايداع  10884وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2025-05-18
 - 19تغير السم ليصبح  -صقر للتنمية لصاحبها وليد ابو بكر محمد صقر تاجر فرد سبق قيده برقم 55529 :
قيدت فى  2011-12-19برقم ايداع  24261وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-12-18
 - 20أحمد محمود كامل ابراهيم المالطي لصاحبها أحمد محمود كامل ابراهيم المالطي تاجر فرد سبق قيده برقم :
 56234قيدت فى  2012-01-24برقم ايداع  1891وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-01-23
 - 21جلوبال اى تى  Global ITلصاحبها رامى عبد السيد خليل جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم :
 91153قيدت فى  2016-02-28برقم ايداع  6596وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-02-27
 - 22شعلن للتنميه والستثمار لصاحبها عاطف جميل مرسى شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم 106473 :
قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع  20613وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-06-05
 - 23خالد للستثمار لصاحبها خالد رجا عبد ا الحميدى العدوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  28282 :قيدت
فى  2014-11-24برقم ايداع  78087وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-11-23
 - 24شاذلى لستصلح الراضى لصاحبها شاذلى خضر شاذلى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم 71223 :
قيدت فى  2014-01-26برقم ايداع  1765وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-01-25
 - 25اجياد للرخام و الجرانيت لصاحبها محمد نصر ا فرج حامد تاجر فرد سبق قيده برقم  83143 :قيدت
فى  2015-05-25برقم ايداع  14975وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-05-24
 - 26المارات العربية للصناعة والتجارة لصاحبها تامر يونس عواد دسوقى الشوربجى تاجر فرد سبق قيده برقم
 92201 :قيدت فى  2016-03-31برقم ايداع  10880وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-03-30
 - 27سيتي تيليكوم لصاحبها عمرو عباس عبد السلم محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  58526 :قيدت فى
 2012-05-21برقم ايداع  10748وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-20
 - 28المصرية لصناعة الورق لصاحبها عريان منير تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  59376 :قيدت
فى  2012-07-08برقم ايداع  14332وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
 - 29المصرية لصناعة الورق لصاحبها عريان منير تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  59377 :قيدت
فى  2012-07-08برقم ايداع  14333وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
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 - 30المقطم لتدوير المخلفات لصاحبها ماهر رياض عبد ا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  84257 :قيدت
فى  2015-06-23برقم ايداع  18257وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-06-22
 - 31ماجيدو للستائر لصاحبها مجدى حسنين فوزى على تاجر فرد سبق قيده برقم  97326 :قيدت فى
 2016-09-26برقم ايداع  29443وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-25
 - 32منصور لصاحبها منصور على محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم  98597 :قيدت فى
 2016-11-06برقم ايداع  34345وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-11-05
 - 33المركز العالمي للتجاره تاجر فرد سبق قيده برقم  143954 :قيدت فى  1997-06-19برقم ايداع
 4996وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-18
 - 34اركى لين لصاحبها خالد شبل احمد نعمه ا تاجر فرد سبق قيده برقم  95717 :قيدت فى
 2016-08-01برقم ايداع  23650وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-07-31
 - 35محمد سليمان خضر للستثمار العقاري و المقاولت لصاحبها محمد سليمان خضر سلمه تاجر فرد سبق
قيده برقم  101169 :قيدت فى  2017-01-17برقم ايداع  2196وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2027-01-16
 - 36ابو السعود احمد فهمى لصاحبها ابو السعود احمد فهمى مأمون تاجر فرد سبق قيده برقم 102239 :
قيدت فى  2017-02-16برقم ايداع  6043وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-15
 - 37ابو السعود احمد فهمى تاجر فرد سبق قيده برقم  102240 :قيدت فى  2017-02-16برقم ايداع
 6050وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-15
 - 38سفن للتعبئة و التغليف و الصناعات الغذائية لصاحبها صالح ابراهيم صالح على ايوب تاجر فرد سبق قيده
برقم  102584 :قيدت فى  2017-02-26برقم ايداع  7182وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 39سمر عماد الدين ابو زيد أحمد لصاحبها سمر عماد الدين ابو زيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم :
 103064قيدت فى  2017-03-07برقم ايداع  8543وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-03-06
 - 40تقنيات الكهرباء والتحكم المتقدمة لصاحبها اسامه محمد حامد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم 104689 :
قيدت فى  2017-04-18برقم ايداع  14169وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-04-17
 - 41اشرف عباس على السيد لصاحبها اشرف عباس على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  81495 :قيدت
فى  2015-03-30برقم ايداع  9170وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-29
 - 42القدس لتصنيع العلف صبري رياض عيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2137 :قيدت فى
 2002-04-21برقم ايداع  122وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-20
 - 43السراء للستثمار الحيوانى والزراعى لصاحبها محمد عبد الفتاح جابر بسيوني تاجر فرد سبق قيده برقم :
 47603قيدت فى  2010-08-12برقم ايداع  18249وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2025-08-11
 - 44رويال كراون ROYAL CROWNلصاحبها ارميا اكرم عزت خله تاجر فرد سبق قيده برقم :
 57300قيدت فى  2012-03-19برقم ايداع  6032وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-03-18
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 - 45نسر البرية للستثمار العقارى والخدمات البترولية لصاحبها رشدى موسى معوض موسى تاجر فرد سبق
قيده برقم  91963 :قيدت فى  2016-03-23برقم ايداع  9734وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2026-03-22
 - 46المصدر لتقنية المعلومات لصاحبها عبد ا بن عبد الرحمن بن محمد السيف تاجر فرد سبق قيده برقم :
 95520قيدت فى  2016-07-27برقم ايداع  23003وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-07-26
 - 47مصنع الفرسان للصناعات الخشبية لصاحبها محمد نبيل رمضان عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم :
 35340قيدت فى  2008-11-03برقم ايداع  23120وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2023-11-02
 - 48الغصون الخضراء للبرمجيات لصاحبها غصون محمود حميدان تاجر فرد سبق قيده برقم 58777 :
قيدت فى  2012-06-04برقم ايداع  11814وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-06-03
 - 49ليف هوم للستثمار العقارى لصاحبها عماد حمدى عبد القادر حسن يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم :
 84037قيدت فى  2015-06-16برقم ايداع  17444وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2025-06-15
 - 50مصر للستثمار العقارى و المقاولت لصاحبها حسين محمد حسين قطب تاجر فرد سبق قيده برقم :
 85083قيدت فى  2015-08-02برقم ايداع  21436وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2025-08-01
 - 51أس أم أس  S M Sلصاحبتها داليا احمد عثمان سالم تاجر فرد سبق قيده برقم  97355 :قيدت فى
 2016-09-27برقم ايداع  29555وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-26
 - 52احمد شعبان حسن يونس لصاحبها احمد شعبان حسن يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  104725 :قيدت
فى  2017-04-19برقم ايداع  14285وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-18
 - 53التسنيم للطباعة لصاحبها محسن ابراهيم حسين الدبريكى تاجر فرد سبق قيده برقم  23399 :قيدت فى
 2007-03-19برقم ايداع  5189وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-18
 - 54المجد للنقل المبرد والتوريدات لصاحبها فوزى قاسم جوده عوض تاجر فرد سبق قيده برقم 55520 :
قيدت فى  2011-12-18برقم ايداع  24225وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-12-17
 - 55توب كرين للصناعه والتوريدات لصاحبها اشرف سعيد بدر عبد الغنى تاجر فرد سبق قيده برقم :
 90093قيدت فى  2016-01-26برقم ايداع  2646وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-01-25
 - 56ايجى انفستمنت  EGY investmentلصاحبها جيلن وجيه محمد ابواليزيد تاجر فرد سبق قيده برقم :
 92654قيدت فى  2016-04-14برقم ايداع  12507وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-04-13
 - 57المدينة المنورة للصناعات البلستيكية لصاحبها محمد كامل السيد المزلوى تاجر فرد سبق قيده برقم :
 23003قيدت فى  2007-03-04برقم ايداع  3809وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-03-03
 - 58الفرح للستثمار العقارى لصاحبها محمود احمد زهران عبد الوارث تاجر فرد سبق قيده برقم 32879 :
قيدت فى  2008-06-09برقم ايداع  12463وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2023-06-08
 - 59المهدى للطوب الطفلى لصاحبها احمد عيسى مهدى حفنى تاجر فرد سبق قيده برقم  34916 :قيدت فى
 2008-10-08برقم ايداع  21049وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-10-07
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 - 60دبى لحفظ الخضار و الفاكهه لصاحبها مصباح جابر عبدالباقى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم :
 96944قيدت فى  2016-09-06برقم ايداع  28061وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-09-05
 - 61الفجر للصناعات الكيماوية المتطورة لصاحبها ممدوح سعد أحمد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم :
 105449قيدت فى  2017-05-11برقم ايداع  16877وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-05-10
 - 62الفاتح للستثمار العقارى لصاحبها رمضان عباس محمود الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم 25318 :
قيدت فى  2007-06-19برقم ايداع  12030وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-06-18
 - 63تعديل السم التجارى  /كيم استور لصاحبتها نادية محمد جعفر تاجر فرد سبق قيده برقم 25584 :
قيدت فى  2007-07-04برقم ايداع  13155وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-07-03
 - 64عادل احمد عبد الفتاح عبد العليم لتصنيع الثاث المعدنى تاجر فرد سبق قيده برقم  42562 :قيدت فى
 2004-11-24برقم ايداع  3214وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-11-23
 - 65مطعم ماجد عيسى للمأكولت لصاحبها ماجد عيسى محمد مخيمر تاجر فرد سبق قيده برقم 43548 :
قيدت فى  2010-01-21برقم ايداع  1461وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2020-01-20
 - 66العالميه للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها حسام سيد علي عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم :
 92202قيدت فى  2016-03-31برقم ايداع  10881وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-03-30
 - 67ديجيتال ايديا  DIGITAL IDEAلصاحبها ولء الدين هاشم مصطفي نجيب تاجر فرد سبق قيده برقم :
 99663قيدت فى  2016-12-05برقم ايداع  39130وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-12-04
 - 68تعديل السم ليصبح  -اطيب المنى للرحلت لصاحبتها منى سعيد سليم التلبانى تاجر فرد سبق قيده برقم :
 100052قيدت فى  2016-12-18برقم ايداع  40561وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-12-17
 - 69كنزو ستار  Kenzo Starلصاحبها محمد حلمى محمد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم 104712 :
قيدت فى  2017-04-18برقم ايداع  14231وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-04-17
 - 70النصار للبلستيك لصاحبها عزمي يوسف محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  107718 :قيدت
فى  2017-07-20برقم ايداع  25725وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-19
 - 71النصار للبلستيك لصاحبها عزمي يوسف محمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  107719 :قيدت
فى  2017-07-20برقم ايداع  25726وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-19
 - 72الكرمة لصاحبها ابراهيم رأفت السيد الطوخى تاجر فرد سبق قيده برقم  25797 :قيدت فى
 2007-07-16برقم ايداع  14051وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-15
 - 73العامر للطوب الطفلى لصاحبها محمود على عبد السلم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29765 :قيدت
فى  2008-01-16برقم ايداع  1039وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-01-15
 - 74العامر للطوب الطفلى لصاحبها محمود على عبد السلم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  29766 :قيدت
فى  2008-01-16برقم ايداع  1040وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-01-15
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 - 75الردنيه للستثمار السياحى لصاحبها احمد عبد خلف الداوديه تاجر فرد سبق قيده برقم  39223 :قيدت
فى  2009-06-08برقم ايداع  11685وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-06-07
 - 76ليدى لصاحبها اسامه محمد عز الدين عز الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  89601 :قيدت فى
 2016-01-11برقم ايداع  952وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-01-10
 - 77الحضارة للستثمار العقارى والمقاولت العمومية لصاحبها محمد على فهمى عبدالحافظ تاجر فرد سبق قيده
برقم  93076 :قيدت فى  2016-04-27برقم ايداع  13907وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-04-26
 - 78ديسكفري لحفر ابار المياه لصاحبها لؤي عادل عبد السميع عمر تاجر فرد سبق قيده برقم 99420 :
قيدت فى  2016-11-28برقم ايداع  37273وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-11-27
 - 79المصرية الفرعونية للمواد اللصقة والدهانات والعبوات المعدنية وحبيبات ايفا مركبة وشباشب من اليفا
لصاحبها عماد يعقوب عوض ا تاجر فرد سبق قيده برقم  2314 :قيدت فى  2002-07-02برقم ايداع
 227وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-07-01
 - 80كليكيد ان ايجيبت  CLICKED-IN EGYPTلصاحبها محمد حسن عبده الكيكي تاجر فرد سبق قيده
برقم  81649 :قيدت فى  2015-04-05برقم ايداع  9772وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2025-04-04
 - 81بست فود لصاحبها محمد رشاد محمود عثمان دويدار تاجر فرد سبق قيده برقم  95859 :قيدت فى
 2016-08-07برقم ايداع  24136وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-06
 - 82المصرية للتوريدات العامه لصاحبها احمد عبد المعطى سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم 104555 :
قيدت فى  2017-04-12برقم ايداع  13703وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-04-11
 - 83العل للبرمجيات و نشر و توزيع الكتب لصاحبها مختار حسين عويس قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم :
 107022قيدت فى  2017-06-22برقم ايداع  20685وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-06-21
 - 84اكتوبر للصناعات الغذائيه لصاحبها احمد عبداللطيف عبدالخالق علي تاجر فرد سبق قيده برقم 18691 :
قيدت فى  2006-05-08برقم ايداع  6039وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-07
 - 85فاليو سفن لصاحبها محمد خالد سعيد سعد عبد الجواد تاجر فرد سبق قيده برقم  58278 :قيدت فى
 2012-05-08برقم ايداع  9784وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-07
 - 86وقود للخدمات البترولية لصاحبها هشام محمد رفعت احمد محمد رفعت تاجر فرد سبق قيده برقم :
 69707قيدت فى  2013-11-19برقم ايداع  24529وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2023-11-18
 - 87الكرم للرخام والجرانيت لصاحبها عبدالكريم عبدالحفيظ عبدالكريم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم :
 94172قيدت فى  2016-06-02برقم ايداع  17796وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-06-01
 - 88عالم الطفل للبرمجيات لصاحبها عماد الدين ابو هاشم حسن ابو هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم 95777 :
قيدت فى  2016-08-03برقم ايداع  23934وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-08-02
 - 89نفرتيتى ماربل  NEFERTITI MARBLEلصاحبها محمد يسري خيري شلقانى تاجر فرد سبق قيده
برقم  106611 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع  21138وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2027-06-10
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 - 90خبراء لنظمه الحاسب اللي ناجى عبد الخالق ثروت تاجر فرد سبق قيده برقم  353865 :قيدت فى
 2003-06-22برقم ايداع  10443وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-06-21
 - 91بريلينت برنت  BIRILANTPRINTلصاحبها باسم سمير لبيب تكل تاجر فرد سبق قيده برقم :
 20197قيدت فى  2006-08-27برقم ايداع  13241وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-08-26
 - 92عادل هاشم محمد العزب تاجر فرد سبق قيده برقم  98775 :قيدت فى  2016-11-10برقم ايداع
 34976وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-11-09
 - 93مللى وير لصاحبها احمد محمد فهيم حجاج تاجر فرد سبق قيده برقم  105116 :قيدت فى
 2017-05-03برقم ايداع  15715وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-02
 - 94نون لتقنية المعلومات والبرمجيات والستشارات لصاحبها محمد جمعه عبد العزيز ابراهيم تاجر فرد سبق
قيده برقم  105229 :قيدت فى  2017-05-04برقم ايداع  16105وفى تاريخ  2022-06-23تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-03
 - 95ليفل اب  Level upلصاحبها عبد الغنى كامل صباغ شرباتى تاجر فرد سبق قيده برقم 99228 :
قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع  36642وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-11-21
 - 96كمبيو ماجيك للتصنيع لصاحبها بدر عبد السلم بدر العمرى تاجر فرد سبق قيده برقم  26294 :قيدت
فى  2007-08-07برقم ايداع  16362وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2022-08-06
 - 97مدحت طاهر محمد بدوى لصاحبها مدحت طاهر محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  46791 :قيدت
فى  2010-07-05برقم ايداع  14891وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-07-04
 - 98مفروشات كردوس لصاحبها نبيل جورج كردوس تاجر فرد سبق قيده برقم  59374 :قيدت فى
 2012-07-08برقم ايداع  14330وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
 - 99دوبلكس  3تاجر فرد سبق قيده برقم  90079 :قيدت فى  2016-01-26برقم ايداع  2581وفى
تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-25
 - 100السلم للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها حسين عبدالعزيز على يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم :
 93078قيدت فى  2016-04-27برقم ايداع  13909وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-04-26
 - 101سنك لصاحبها محمد مصطفي محمد فرج تاجر فرد سبق قيده برقم  103459 :قيدت فى
 2017-03-15برقم ايداع  9914وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-14
 - 102النصر ميديكال للمستلزمات والجهزة الطبية لصاحبها نصر ا عليان نصر ا صابر تاجر فرد سبق
قيده برقم  104621 :قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع  13905وفى تاريخ  2022-06-26تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-12
 - 103ابكس انترتينمنت  APEX ENTERTAINMENTلصاحبها عمرو رمضان محمد عبد الحافظ تاجر
فرد سبق قيده برقم  10704 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع  22596وفى تاريخ 2022-06-27
تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-06-20
 - 104ميكرو ديجيتال لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها ياسر عبدا حسن حسن تاجر فرد سبق قيده برقم :
 18245قيدت فى  2006-03-27برقم ايداع  4039وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-03-26
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 - 105اليمان للرخام والجرانيت لصاحبها عبدالناصر عبدا معتمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم 96154 :
قيدت فى  2016-08-15برقم ايداع  25242وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-08-14
 - 106وايز للبرمجيات لصاحبها حسين سعيد الصاوي احمد وفقا لقانون  72لسنة  2017تاجر فرد سبق قيده
برقم  107127 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع  23148وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2027-07-02
 - 107خرشوف الكنانة لصاحبها طارق محمد حسن الكنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  25191 :قيدت فى
 2007-06-12برقم ايداع  11477وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-11
 - 108خرشوف الكنانة لصاحبها طارق محمد حسن الكنانى تاجر فرد سبق قيده برقم  25191 :قيدت فى
 2007-06-12برقم ايداع  11478وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-11
 - 109أبسلوت داتا سيرفيس لصاحبها محمد نصير mohammed Naseerتاجر فرد سبق قيده برقم :
 59125قيدت فى  2012-06-25برقم ايداع  13321وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-24
 - 110الركن الزرق لصاحبها مجدي زكريا عبد الغني عوض زينه تاجر فرد سبق قيده برقم 92146 :
قيدت فى  2016-03-30برقم ايداع  10572وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2026-03-29
 - 111هبه عبد المنعم محمد شفيق احمد منصور لصاحبها هبه عبد المنعم محمد شفيق احمد منصور تاجر فرد
سبق قيده برقم  101249 :قيدت فى  2017-01-19برقم ايداع  2477وفى تاريخ  2022-06-28تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-18
 - 112الولى للصناعات الحديثه لصاحبها مصطفى سعد عواض ناجيه تاجر فرد سبق قيده برقم 105313 :
قيدت فى  2017-05-08برقم ايداع  16190وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-05-07
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تجديد شركات
 - 1المصريه الوطنيه للنشاء و التعمير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  605 :قيدت فى 1998-05-17
برقم ايداع  1553وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2023
12:00:00ص
 - 2شركة الوهبه ايجيبت للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم  2904 :قيدت فى  2002-03-11برقم
ايداع  1000009وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/03/2027
12:00:00ص
 - 3وفاء كريم بانوب فهيم وشركاها شركة سبق قيدها برقم  5358 :قيدت فى  2004-05-25برقم ايداع
 675وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2024ص
 - 4الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15781وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 5شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2016-06-01برقم ايداع
 17632وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2026ص
 - 6المصريه المتحدة للطباعة شركة سبق قيدها برقم  8557 :قيدت فى  2002-05-19برقم ايداع 2233
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/05/2027ص
 - 7ماجيك ليف ايجيبت للفنادق شركة سبق قيدها برقم  8593 :قيدت فى  2002-05-27برقم ايداع
 2389وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2027ص
 - 8ماجيك ليف ايجيبت للفنادق شركة سبق قيدها برقم  8593 :قيدت فى  2010-09-19برقم ايداع
 1000009وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/09/2025
ص
 - 9شركه الرضا للسمده والصناعات الكيماويه ( ريفكو) شركة سبق قيدها برقم  11580 :قيدت فى
 2004-07-18برقم ايداع  5238وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/07/2024ص
 - 10شركة مستشفى الوادى اكتوبر ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  21187 :قيدت فى 2006-11-15
برقم ايداع  17488وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/11/2026
12:00:00ص
 - 11شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2014-04-07برقم ايداع
 8407وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2024ص
 - 12صيدليات مصر شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2011-12-14برقم ايداع 23980
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/12/2026ص
 - 13شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-01-02برقم ايداع
 98وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2023ص
 - 14شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-01-02برقم ايداع
 99وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2023ص
 - 15شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-01-02برقم ايداع
 100وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2023ص
 - 16شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-01-02برقم ايداع
 101وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2023ص
 - 17شركة مودرن ديستر بيوشن ش م م شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2009-02-10برقم
ايداع  2714وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/02/2024
12:00:00ص
 - 18مودرن ديستريوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2007-04-11برقم ايداع 6528
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 1288 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 19شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2011-08-11برقم ايداع
 14944وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/08/2026ص
 - 20مودرن ديستريبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-10-02برقم ايداع
 21147وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/10/2023ص
 - 21مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-10-02برقم ايداع
 21148وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/10/2023ص
 - 22مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-10-02برقم ايداع
 21149وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/10/2023ص
 - 23مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2013-10-02برقم ايداع
 21150وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/10/2023ص
 - 24شركة مودرن ديستر يبيوشن شركة سبق قيدها برقم  22382 :قيدت فى  2014-09-25برقم ايداع
 23093وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/09/2024ص
 - 25مالتى بزينس سيرفيس  .شركة سبق قيدها برقم  22618 :قيدت فى  2007-02-12برقم ايداع
 2438وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/02/2027ص
 - 26بروسنتر للرياضة ش م م شركة سبق قيدها برقم  24205 :قيدت فى  2007-04-30برقم ايداع
 7858وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 27شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) ش م م شركة سبق قيدها برقم  24639 :قيدت فى
 2007-05-20برقم ايداع  9383وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/05/2027ص
 - 28شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه شركة سبق قيدها برقم  25247 :قيدت فى
 1991-10-19برقم ايداع  2414وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/10/2026ص
 - 29المتحدة لستصلح الراضى والتصنيع الزراعى شركة سبق قيدها برقم  25504 :قيدت فى
 2007-07-01برقم ايداع  12824وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/06/2027ص
 - 30المتحدة لستصلح الراضى والتصنيع الزراعى شركة سبق قيدها برقم  27957 :قيدت فى
 2007-10-23برقم ايداع  21564وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/10/2022ص
 - 31المتحدة للتجارة والمقاولت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  28261 :قيدت فى  2007-11-06برقم
ايداع  22589وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/11/2022
12:00:00ص
 - 32الثورة الخضراء الزراعية لستصلح وتعمير وتنمية الراضى ش م م شركة سبق قيدها برقم 30841 :
قيدت فى  2008-03-05برقم ايداع  4834وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/03/2023ص
 - 33الضو للجزارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  33602 :قيدت فى  2008-07-15برقم ايداع
 15567وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2023ص
 - 34مصنع بتروجيت لتصنيع وتجهيز التغليف المواسير بورسعيد المملوك بالكامل لشركة بتروجت (شركة
المشروعات البترولية والستشارات الفنية) شركة سبق قيدها برقم  35450 :قيدت فى  1998-09-14برقم
ايداع  2890وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/09/2023
12:00:00ص
 - 35شركه اسكندنافيا للتنميه السياحيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  35546 :قيدت فى 1999-01-16
برقم ايداع  212وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/01/2024
12:00:00ص
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 - 36ايمدج انتيريورز للنشر والتسويق والعلن ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  42878 :قيدت فى
 2009-12-21برقم ايداع  25750وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/12/2024ص
 - 37المادونا للغزل والنسيج والملبس الجاهزه (ماجد عزمي عجبان وشركاه) شركة سبق قيدها برقم :
 44087قيدت فى  2010-02-18برقم ايداع  3580وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/02/2025ص
 - 38مجموعة كليوباترا للتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم  45415 :قيدت فى  2011-02-10برقم
ايداع  2564وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/02/2026
12:00:00ص
 - 39مجموعة كليوباترا للتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم  45415 :قيدت فى  2011-05-17برقم
ايداع  8162وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2026
12:00:00ص
 - 40مجموعة كليوباترا للتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم  45415 :قيدت فى  2014-04-10برقم
ايداع  8839وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/04/2024
12:00:00ص
 - 41مجموعة كليوباترا للتجارة شركة سبق قيدها برقم  45415 :قيدت فى  2010-05-31برقم ايداع
 11123وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2025ص
 - 42مجموعه كليو باترا للتجارة شركة سبق قيدها برقم  45415 :قيدت فى  2010-05-31برقم ايداع
 11924وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2025ص
 - 43شركة قنا لصناعةالورق ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  46630 :قيدت فى  1997-11-03برقم
ايداع  4187وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/11/2022
12:00:00ص
 - 44شركه قنا لورق طباعه الصحف شركة سبق قيدها برقم  46630 :قيدت فى  1997-11-03برقم
ايداع  4187وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/11/2022
12:00:00ص
 - 45المصريه للوسائل العلنيه المتقدمه شركة سبق قيدها برقم  48490 :قيدت فى  2010-10-13برقم
ايداع  22249وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/10/2025
12:00:00ص
 - 46شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه شركة سبق قيدها برقم  49136 :قيدت فى
 1991-11-06برقم ايداع  3709وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/11/2026ص
 - 47المكتب الهندسى للتقييم وادارة المشروعات  C.P.Mشركة سبق قيدها برقم  55412 :قيدت فى
 2011-12-13برقم ايداع  23782وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/12/2026ص
 - 48هيوما للصناعات الدوائيه( هيوما فارما ) Huma Pharmaceutical Industeries- Huma
 Pharmaشركة سبق قيدها برقم  56515 :قيدت فى  2012-02-09برقم ايداع  2923وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/02/2027ص
 - 49اميوزمنت للستثمارات المالية شركة سبق قيدها برقم  57130 :قيدت فى  2012-03-12برقم ايداع
 5400وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/03/2027ص
 - 50شادى عبدالحميد محمد عبدالنبى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  57277 :قيدت فى 2012-03-19
برقم ايداع  5962وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/03/2027
12:00:00ص
 - 51بريستول مايرز ( ميدل ايست ) شركة سبق قيدها برقم  57419 :قيدت فى  1982-05-26برقم ايداع
 5247وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/05/2027ص
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 - 52بريستول مايرز سكويب ام  .اي  .ايه  .س  .ايه شركة سبق قيدها برقم  57419 :قيدت فى
 1982-05-26برقم ايداع  5247وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/05/2027ص
 - 53بريستول مايرز سكويب ام اى ايه جى ام بى اتش BRISTOL- Myers Squibb MEA GmbH
شركة سبق قيدها برقم  57419 :قيدت فى  1982-05-26برقم ايداع  5247وفى تاريخ 2022-06-01
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/05/2027ص
 - 54انرجى ميدل ايست  Energy Middle Eastشركة سبق قيدها برقم  57613 :قيدت فى
 2012-04-03برقم ايداع  7279وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/04/2027ص
 - 55وسام محمد محمد احمد اسماعيل و شريكته -
شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم  58423 :قيدت فى  2012-05-16برقم ايداع  10295وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 56ورلد ويد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  58528 :قيدت فى
 2012-05-21برقم ايداع  10768وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/05/2027ص
 - 57سكارف هوم للستيراد والتصدير  Scarf Homeشركة سبق قيدها برقم  58668 :قيدت فى
 2012-05-29برقم ايداع  11301وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/05/2027ص
 - 58بيراميدز ترافل اوف ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  58684 :قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع
 11397وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 59شركة جانارز فور تريدنج( Janarz For Tradingش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 58992 :
قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع  12713وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 60شركة جانارز فور تريدنج شركة سبق قيدها برقم  72221 :قيدت فى  2014-03-06برقم ايداع
 5532وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2024ص
 - 61شركة جانارز فور تريدنج شركة سبق قيدها برقم  72221 :قيدت فى  2014-03-06برقم ايداع
 5533وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2024ص
 - 62شركة جانارز فور تريدنج شركة سبق قيدها برقم  72223 :قيدت فى  2014-03-06برقم ايداع
 5536وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2024ص
 - 63كوالتي للتجارة والتصنيع والمقاولت ( كوالتي شتر ) شركة سبق قيدها برقم  75641 :قيدت فى
 2014-08-11برقم ايداع  18829وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/08/2024ص
 - 64شركه فيمكس للستيراد شركة سبق قيدها برقم  80571 :قيدت فى  2015-02-26برقم ايداع
 5272وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/02/2025ص
 - 65العربية للعلوم والتكنولوجيا Aribia for scienceand technologyشركة سبق قيدها برقم :
 84393قيدت فى  2016-08-07برقم ايداع  24126وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/08/2026ص
 - 66شركة اتش كى  H Kشركة سبق قيدها برقم  89777 :قيدت فى  2016-01-17برقم ايداع 1498
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/01/2026ص
 - 67شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه شركة سبق قيدها برقم  90974 :قيدت فى
 1991-10-23برقم ايداع  8010وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/10/2026ص
 - 68الدانوب للدهانات شركة سبق قيدها برقم  92713 :قيدت فى  2016-04-17برقم ايداع 12725
وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/04/2026ص
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 - 69شركة الماسه للمستلزمات الطبيه  AL - Massa For Medical Supplyشركة سبق قيدها برقم :
 92993قيدت فى  2016-04-26برقم ايداع  13703وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2026ص
 - 70الساجد للسيارات والمقاولت والتوريدات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  96765 :قيدت فى
 2016-08-31برقم ايداع  27427وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/08/2026ص
 - 71بايونيرز للتوزيع والدعايه والعلن (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  98040 :قيدت فى
 2016-10-20برقم ايداع  32196وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/10/2026ص
 - 72افريقيا تريد للتوكيلت التجارية( AFRICA TRADEش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 100517 :
قيدت فى  2016-12-29برقم ايداع  42476وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 28/12/2026ص
 - 73شيرين عبد الرؤوف زكرياعيسى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  100799 :قيدت فى
 2017-01-08برقم ايداع  941وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/01/2027ص
 - 74افيك انترناشيونال ايجيبت ليمتد  Avic International ) Egypt( Limitedشركة سبق قيدها برقم :
 102100قيدت فى  2017-02-13برقم ايداع  5559وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/02/2027ص
 - 75فينيكس مديكال شركة سبق قيدها برقم  103134 :قيدت فى  2017-03-08برقم ايداع  8798وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/03/2027ص
 - 76الخليج للخرسانه الجاهزة و تصنيع المنتجات السمنتية و الخرسانية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 103186قيدت فى  2017-03-09برقم ايداع  9024وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/03/2027ص
 - 77المتحدون جروب للتطوير العقارى و اداره المشروعات شركة سبق قيدها برقم  103637 :قيدت فى
 2017-03-20برقم ايداع  10432وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/03/2027ص
 - 78اكورد للمقاولت والتوريدات العمومية( ACCORDش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 104361 :
قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع  13009وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 08/04/2027ص
 - 79اورينتال للفنادق والقرى السياحية شركة سبق قيدها برقم  104404 :قيدت فى  2017-04-10برقم
ايداع  13211وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/04/2027
12:00:00ص
 - 80مستشفي الشروق للجراحات الدقيقة ش م م شركة سبق قيدها برقم  104813 :قيدت فى
 1998-10-21برقم ايداع  6279وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/10/2023ص
 - 81ديزاين آند بيلد للستثمار العقارى  Design And Build For Real Estate Investmentشركة
سبق قيدها برقم  105119 :قيدت فى  2017-05-03برقم ايداع  15718وفى تاريخ  2022-06-01تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/05/2027ص
 - 82ام جي اس للحاسب اللي  MGS FOR COMPUTERشركة سبق قيدها برقم  105214 :قيدت
فى  2017-05-04برقم ايداع  16081وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2027ص
 - 83ديل تو ديل للتسويق العقارى  Deal 2Deal Real Estateشركة سبق قيدها برقم 105377 :
قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع  16648وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 08/05/2027ص
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 - 84ومن للمراكز الطبيه  WOMAN MEDICAL CENTERSشركة سبق قيدها برقم 105423 :
قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع  16823وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 85الشيف لتصنيع الدوات المنزلية شركة سبق قيدها برقم  105710 :قيدت فى  2017-05-17برقم
ايداع  17835وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2027
12:00:00ص
 - 86جاما بيم للجهزة الطبيه( Gamma Beam Medical Instrumentsش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  105930 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع  18532وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 87هافانا ترافيل شركة سبق قيدها برقم  105948 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18618وفى
تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 88سيتى فيو للمرافق والستثمارات شركة سبق قيدها برقم  106017 :قيدت فى  2017-05-24برقم
ايداع  18909وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/05/2027
12:00:00ص
 - 89الرواد للبيئة والتوريدات( A.E.Sش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106197 :قيدت فى
 2017-05-30برقم ايداع  19577وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 - 90كراب هاوس للغذية  CRAB HOUSEشركة سبق قيدها برقم  106254 :قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع  19760وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/05/2027ص
 - 91الستثمارات و المنتجعات السياحية بالبحر الحمر (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106311 :قيدت
فى  2017-06-01برقم ايداع  19984وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/05/2027ص
 - 92ترانس جلف للخدمات الطبيه شركة سبق قيدها برقم  106794 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع
 21849وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 93دوكا إيجيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم  106847 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع
 22065وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 94إمارات جلوبال للستثمار العقارى ( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106958 :قيدت فى
 2017-06-21برقم ايداع  22483وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2027ص
 - 95شركة هاسكي للتجاره والستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  113163 :قيدت فى
 1997-05-17برقم ايداع  5190وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/05/2027ص
 - 96شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه {بتروجت شركة سبق قيدها برقم  131932 :قيدت
فى  1991-10-31برقم ايداع  7274وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/10/2026ص
 - 97شركه المشروعات البتروليه باستشارات الفنيه شركة سبق قيدها برقم  174137 :قيدت فى
 1991-10-24برقم ايداع  14601وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/10/2026ص
 - 98شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه ش 0م0م شركة سبق قيدها برقم  174137 :قيدت فى
 1991-10-28برقم ايداع  14602وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/10/2026ص
 - 99شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه(بتروجيت )ش.م.م شركة سبق قيدها برقم 174137 :
قيدت فى  2015-07-22برقم ايداع  20676وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 21/07/2025ص
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 - 100شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه  -بتروجيت شركة سبق قيدها برقم  174137 :قيدت
فى  2011-11-24برقم ايداع  22338وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/11/2026ص
 - 101الفيروز للتجاره والهندسه شركة سبق قيدها برقم  304661 :قيدت فى  1997-05-24برقم ايداع
 9951وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/05/2027ص
 - 102شركه التوكل الكهربائيه (جيل)ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  305021 :قيدت فى
 1997-06-05برقم ايداع  10932وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 103المادونا للغزل والنسيج والملبس الجاهزه ماجد عزمي عجبان وشريكه شركة سبق قيدها برقم :
 360424قيدت فى  2004-05-25برقم ايداع  8883وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2024ص
 - 104المصريه لتعبئه الزجاجات شركة سبق قيدها برقم  3901 :قيدت فى  1999-09-30برقم ايداع
 5364وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/09/2024ص
 - 105المصريه لتعبئه الزجاجات شركة سبق قيدها برقم  3902 :قيدت فى  1999-09-30برقم ايداع
 5365وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/09/2024ص
 - 106المصريه لتعبئه الزجاجات شركة سبق قيدها برقم  3903 :قيدت فى  1999-09-30برقم ايداع
 5366وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/09/2024ص
 - 107الشركه المصريه لتعبئة الزجاجات شركة سبق قيدها برقم  5865 :قيدت فى  1997-03-08برقم
ايداع  515وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/03/2027
ص
 - 108الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15770وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 109بيبسي كول -مصر شركة سبق قيدها برقم  7851 :قيدت فى  2001-11-13برقم ايداع 6218
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/11/2026ص
 - 110اب رايزينج لروما شركة سبق قيدها برقم  12277 :قيدت فى  2010-03-11برقم ايداع 5405
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/03/2025ص
 - 111شركه اب رايزينج لروما شركة سبق قيدها برقم  12277 :قيدت فى  2010-03-11برقم ايداع
 5406وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/03/2025ص
 - 112شركه اب رايزينج لروما ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  12277 :قيدت فى  2009-11-24برقم
ايداع  24096وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/11/2024
12:00:00ص
 - 113مصطفى عبد العظيم حسانين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  21335 :قيدت فى 2006-11-23
برقم ايداع  18073وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/11/2026
12:00:00ص
 - 114شركه الطائر للصناعات البلستيكيه والمواسير البلستيكيه ومستلزماتها عل مصطفي على وايمان
مصطفى على وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  21357 :قيدت فى  2002-02-12برقم ايداع  432وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/02/2027ص
 - 115شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2014-04-07برقم ايداع
 8409وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2024ص
 - 116شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2014-04-07برقم ايداع
 8411وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2024ص
 - 117ايجو سوليو شنز  EGO SOLUTionsشركة سبق قيدها برقم  23535 :قيدت فى
 2007-03-26برقم ايداع  5602وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/03/2027ص
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 - 118زند للخدمات الفنية ش م م شركة سبق قيدها برقم  24755 :قيدت فى  2007-05-23برقم ايداع
 9796وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 119ألفا اوميجا مصر لصناعه الملبس ALPHA OMEGA EGYPT CLOTHING MAN
 - UFACTURERSبنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها برقم  24839 :قيدت فى
 2007-05-28برقم ايداع  10038وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/05/2027ص
 - 120اورينت للنشاءات والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  25294 :قيدت فى  2007-06-18برقم
ايداع  11920وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 121ايفا فارما للدوية والمستلزمات الطبية ش م م شركة سبق قيدها برقم  35854 :قيدت فى
 2009-06-29برقم ايداع  13470وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/06/2024ص
 - 122جست مارد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  37003 :قيدت فى  2009-02-05برقم ايداع
 2463وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2024ص
 - 123بيبسى كول مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  38062 :قيدت فى  2009-04-06برقم ايداع
 6872وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2024ص
 - 124بيبسى كول مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  38063 :قيدت فى  2009-04-06برقم ايداع
 6873وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2024ص
 - 125حسن محمد شكرى ابراهيم شكرى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  38903 :قيدت فى
 2009-05-25برقم ايداع  10502وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2024ص
 - 126بيبسى كول ش م م شركة سبق قيدها برقم  40598 :قيدت فى  2009-08-12برقم ايداع
 16888وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/08/2024ص
 - 127شركه اب رايزينج لروما ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  42483 :قيدت فى  2009-11-24برقم
ايداع  24097وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/11/2024
12:00:00ص
 - 128شركه اب رايزينج لروما ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  42483 :قيدت فى  2009-11-24برقم
ايداع  24098وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/11/2019
12:00:00ص
 - 129شركه اب رايزينج لروما ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  42483 :قيدت فى  2009-11-24برقم
ايداع  24099وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/11/2024
12:00:00ص
 - 130شركه اب رايزينج لروما شركة سبق قيدها برقم  42483 :قيدت فى  2014-11-04برقم ايداع
 26189وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/11/2024ص
 - 131فيوتشر للغات والكمبيوتر والتنمية البشرية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  50758 :قيدت فى
 2011-03-06برقم ايداع  3796وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/03/2026ص
 - 132فينوس كيميكالز جروب شركة سبق قيدها برقم  51239 :قيدت فى  2011-04-06برقم ايداع
 5940وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2026ص
 - 133بالما جروب  -بناء وتنمية  Palma Group Construction and Developmentشركة سبق
قيدها برقم  58118 :قيدت فى  2012-04-30برقم ايداع  9140وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 134كابيتال كوميونتى للستشارات  Capital Community Consultancy C.Cشركة سبق قيدها
برقم  58491 :قيدت فى  2012-05-20برقم ايداع  10600وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2027ص
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 - 135سوبك سبورتس للجهزة الرياضية  SOBEK SPORTSشركة سبق قيدها برقم  58745 :قيدت
فى  2012-06-03برقم ايداع  11682وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/06/2027ص
 - 136شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  60868 :قيدت فى  2012-10-01برقم ايداع
 20181وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/09/2022ص
 - 137شركة ابداع للخدمات الهندسية و الزراعية شركة سبق قيدها برقم  72001 :قيدت فى
 2014-02-26برقم ايداع  4787وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/02/2024ص
 - 138مركز وايتى لتجميل و زراعة السنان WHITY COSMETIC DENTAL CLINICشركة سبق
قيدها برقم  73781 :قيدت فى  2014-05-13برقم ايداع  11410وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/05/2024ص
 - 139عبد السلم محمد حسن عبد المقصود وشركاه شركة سبق قيدها برقم  78635 :قيدت فى
 2014-12-15برقم ايداع  30365وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/12/2024ص
 - 140كرمة العقارية  ( KARMA REAL ESTATEش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  87244 :قيدت
فى  2015-10-26برقم ايداع  30275وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/10/2025ص
 - 141شركة اعمار شبانه للمقاولت  Emaar Shabana For Contractingشركة سبق قيدها برقم :
 87813قيدت فى  2015-11-15برقم ايداع  32439وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/11/2025ص
 - 142شركة بروليمب  Prolimbش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  99019 :قيدت فى 2016-11-16
برقم ايداع  35888وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/11/2026
12:00:00ص
 - 143مصطفى احمد على الشهالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  99503 :قيدت فى 2016-11-29
برقم ايداع  37585وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/11/2026
12:00:00ص
 - 144شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  101102 :قيدت فى  2015-06-23برقم ايداع
 18247وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2025ص
 - 145فيينا للستثمار العقارى ( vienna realestateش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101258 :قيدت
فى  2017-01-19برقم ايداع  2509وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/01/2027ص
 - 146شركة ايزو باور لتجارة المواد الكيماوية الحديثة شركة سبق قيدها برقم  102526 :قيدت فى
 2017-02-23برقم ايداع  7051وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/02/2027ص
 - 147الصخر للمحاجر و المناجم (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104078 :قيدت فى 2017-03-30
برقم ايداع  11953وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/03/2027
12:00:00ص
 - 148استريك فورث لخدمات المن S.Fشركة سبق قيدها برقم  104087 :قيدت فى 2017-03-30
برقم ايداع  11980وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/03/2027
12:00:00ص
 - 149ونا ايجيبت  WNA EGYPTشركة سبق قيدها برقم  104214 :قيدت فى  2017-04-04برقم
ايداع  12410وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/04/2027
12:00:00ص
 - 150فلوريدا للتوريدات شركة سبق قيدها برقم  104336 :قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع
 12921وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2027ص
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 - 151شركة برينترو للدعاية والعلن والتوريدات العمومية  PRINTROشركة سبق قيدها برقم :
 104395قيدت فى  2017-04-10برقم ايداع  13161وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
 - 152ميجا فارم توزيع وتجارة ادوية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104413 :قيدت فى
 2017-04-10برقم ايداع  13258وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/04/2027ص
 - 153على سيد على شاهين و عصمت سيد أحمد شركة سبق قيدها برقم  104565 :قيدت فى
 2017-04-13برقم ايداع  13752وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/04/2027ص
 - 154انفيزاج ( Envi-Sage Llcش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104591 :قيدت فى
 2017-04-13برقم ايداع  13851وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/04/2027ص
 - 155الوطنية الولى للموارد البشرية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104660 :قيدت فى
 2017-04-16برقم ايداع  14029وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/04/2027ص
 - 156شيلد للهندسة واداره المشروعات شركة سبق قيدها برقم  105202 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  16029وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/05/2027
12:00:00ص
 - 157جود كافيه  GOOD COFFEEشركة سبق قيدها برقم  105690 :قيدت فى 2017-05-17
برقم ايداع  17757وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2027
12:00:00ص
 - 158هايف مصر للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  105867 :قيدت فى  2017-05-21برقم
ايداع  18367وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/05/2027
12:00:00ص
 - 159شركة ترايب اوف نومادز  TRIBE OF NOMADSشركة سبق قيدها برقم  105871 :قيدت فى
 2017-05-22برقم ايداع  18382وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/05/2027ص
 - 160ألفا جرين للتنمية الزراعية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106015 :قيدت فى 2017-05-24
برقم ايداع  18907وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/05/2027
12:00:00ص
 - 161تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم  107031 :قيدت فى 2017-06-22
برقم ايداع  22784وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/06/2027
12:00:00ص
 - 162كيم سورس ايجيبت  Chem Source Egyptشركة سبق قيدها برقم  107062 :قيدت فى
 2017-06-28برقم ايداع  22838وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/06/2027ص
 - 163شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  113103 :قيدت فى  2015-06-23برقم ايداع
 18248وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2025ص
 - 164ايفا فارما للدويه والمستلزمات الطبيه ( ايفا فارما ) شركة سبق قيدها برقم  114094 :قيدت فى
 1997-06-21برقم ايداع  7266وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2027ص
 - 165عصام عبدالفتاح وشركاه والسمه التجارية ميدكو للخدمات البترولية منطقة حره شركة سبق قيدها برقم :
 159404قيدت فى  2002-02-17برقم ايداع  1308وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/02/2027ص
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 - 166الشركة العالمية لتنمية نبق السياحية شركة سبق قيدها برقم  302345 :قيدت فى 1997-02-24
برقم ايداع  3352وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/02/2027
12:00:00ص
 - 167احمد علي حسن الحاتي وحسام الدين عبدالراضي وشركاهم شركة سبق قيدها برقم  303721 :قيدت
فى  1997-04-14برقم ايداع  7391وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/04/2027ص
 - 168كلس برفان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم  1941 :قيدت فى
 2007-05-13برقم ايداع  8830وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/05/2027ص
 - 169كلس برجان لصناعه مستحضرات التجميل ومستلزماتها شركة سبق قيدها برقم  1941 :قيدت فى
 2007-05-13برقم ايداع  8831وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/05/2027ص
 - 170شركة ديوفرى ايجيبت للسواق الحرة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  24943 :قيدت فى
 2007-05-31برقم ايداع  10462وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/05/2027ص
 - 171شركة خدمات المشاريع المتناهية الصفر ش م م شركة سبق قيدها برقم  25004 :قيدت فى
 2008-05-20برقم ايداع  10589وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/05/2023ص
 - 172خدمات المشاريع المتناهية الصغر  -ريفى ش م م شركة سبق قيدها برقم  25004 :قيدت فى
 2009-10-07برقم ايداع  20161وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/10/2024ص
 - 173خدمات المشاريع المتناهية الصغر ش م م شركة سبق قيدها برقم  25004 :قيدت فى
 2007-12-30برقم ايداع  26625وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/12/2022ص
 - 174خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  25004 :قيدت فى
 2014-12-24برقم ايداع  31448وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/12/2024ص
 - 175شركه فيمكس للستيراد شركة سبق قيدها برقم  80571 :قيدت فى  2015-02-26برقم ايداع
 5269وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/02/2025ص
 - 176شركه فيمكس للستيراد شركة سبق قيدها برقم  80571 :قيدت فى  2015-02-26برقم ايداع
 5270وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/02/2025ص
 - 177فيمكس للستيراد شركة سبق قيدها برقم  80571 :قيدت فى  2015-09-14برقم ايداع 25960
وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/09/2025ص
 - 178شركه فيمكس للستيراد شركة سبق قيدها برقم  80571 :قيدت فى  2015-09-14برقم ايداع
 259592وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/09/2025
ص
 - 179محمود عطيه السيد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90042 :قيدت فى  2016-01-24برقم
ايداع  2463وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/01/2026
12:00:00ص
 - 180كورنر تو لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  104862 :قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع
 14846وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 181المن والمان لخدمات المن والحراسة  SECURITY & SAFETY EGYPTش.م.م شركة سبق
قيدها برقم  105959 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18704وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
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 - 182شارم للسياحه والغوص ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  138865 :قيدت فى  2000-12-24برقم
ايداع  14738وفى تاريخ  2022-06-04تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/12/2025
12:00:00ص
 - 183توضيح اسم الشركة ليصبح سندباد للحلويات ( هاني عبد الدايم سليمان وشريكيه ) شركة تضامن شركة
سبق قيدها برقم  2855 :قيدت فى  2001-05-29برقم ايداع  422وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/05/2026ص
 - 184شركه اون تاتش للسياحه ON TAUCH TOURSش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7502 :قيدت
فى  2001-08-27برقم ايداع  4599وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/08/2026ص
 - 185مجدي لطفي عوض وشريكه  -شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم  20273 :قيدت فى
 2006-08-31برقم ايداع  13574وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/08/2026ص
 - 186عمرو مصيلحى عمران وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  21246 :قيدت فى  2006-11-20برقم
ايداع  17749وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/11/2026
12:00:00ص
 - 187الشركة العامه للتجارة والتوزيع (تكميل ) شركة سبق قيدها برقم  22220 :قيدت فى
 2007-01-24برقم ايداع  1123وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/01/2027ص
 - 188شركة الحرم للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  24525 :قيدت فى  2007-05-15برقم
ايداع  8973وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/05/2027
12:00:00ص
 - 189كونكس للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  24694 :قيدت فى  2007-05-22برقم ايداع
 9584وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 190ايه بى سى لتجارة وتوزيع الثاث شركة سبق قيدها برقم  24880 :قيدت فى  2007-05-29برقم
ايداع  10229وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/05/2027
12:00:00ص
 - 191شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684 :قيدت فى  2014-02-06برقم ايداع
 3038وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/02/2024ص
 - 192كارلو جافاتسى ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  30619 :قيدت فى  1997-05-14برقم ايداع
 2286وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 193بست انترتيمنت سرفيس ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  41704 :قيدت فى  2009-10-19برقم
ايداع  2192وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/10/2024
12:00:00ص
 - 194شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود ش م م شركة سبق قيدها برقم  50730 :قيدت فى
 2011-05-18برقم ايداع  8261وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/05/2026ص
 - 195شركة كانديان للتنميةوخدمةرجال العمال(انسايت (- )Insightتارجت )TARGETشركة سبق قيدها
برقم  53138 :قيدت فى  2011-07-26برقم ايداع  13737وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/07/2026ص
 - 196سامح سعيد محمد احمد الغنام و شريكه شركة سبق قيدها برقم  55640 :قيدت فى 2011-12-25
برقم ايداع  24788وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/12/2026
12:00:00ص
 - 197سبورت فوليو (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  56833 :قيدت فى  2012-02-26برقم ايداع
 4214وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/02/2027ص
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 - 198فايند ويل للتسويق العقارى Find Wellشركة سبق قيدها برقم  57260 :قيدت فى 2012-03-18
برقم ايداع  5894وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/03/2027
12:00:00ص
 - 199الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم  57279 :قيدت فى  1987-06-06برقم ايداع
 2786وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 200شركة هارفست بريتيش كوليدج  Harvest British Collegeشركة سبق قيدها برقم 57548 :
قيدت فى  2012-03-29برقم ايداع  6984وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 28/03/2027ص
 - 201شركة فيوتشر ليف  Future Lifeشركة سبق قيدها برقم  57967 :قيدت فى 2012-04-19
برقم ايداع  8556وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/04/2027
12:00:00ص
 - 202إيترو للتجاره العامه شركة سبق قيدها برقم  58501 :قيدت فى  2012-05-20برقم ايداع
 10628وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2027ص
 - 203بنها للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم  58757 :قيدت فى  2016-03-06برقم ايداع 7328
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2026ص
 - 204بنها للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم  58757 :قيدت فى  2016-03-06برقم ايداع 7331
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2026ص
 - 205بنها للخدمات الطبية ( سما سكان ) شركة سبق قيدها برقم  58757 :قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  11734وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/06/2027
12:00:00ص
 - 206ايه تى ام للصناعات الدوائية والستيراد والتصدير (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  59048 :قيدت
فى  2012-06-19برقم ايداع  12943وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/06/2027ص
 - 207دو بيلي شركة سبق قيدها برقم  59321 :قيدت فى  2012-07-04برقم ايداع  14060وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
 - 208نكست ستب اد المحدودة ( NEXT STEP ED L.L.Cش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 61624 :
قيدت فى  2012-11-05برقم ايداع  22936وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/11/2022ص
 - 209إيمجينريم ( IMAGINARIUMش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  77550 :قيدت فى
 2014-11-04برقم ايداع  26151وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/11/2024ص
 - 210موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  80212 :قيدت فى  2015-02-15برقم ايداع  3965وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2025ص
 - 211بنها للخدمات الطبية ( سما سكان ) شركة سبق قيدها برقم  91354 :قيدت فى  2016-03-06برقم
ايداع  7330وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/03/2026
12:00:00ص
 - 212الشرق الوسط لصناعه السجاد ( مكه ) شركة سبق قيدها برقم  92595 :قيدت فى 1992-05-09
برقم ايداع  3086وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/05/2027
12:00:00ص
 - 213المنارة الجديدة للتعليم الحديث و التنمية المستدامة شركة سبق قيدها برقم  93949 :قيدت فى
 2016-05-26برقم ايداع  17002وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/05/2026ص
 - 214انتربرايز اتش ار سوفت وير لنتاج و تصميم و توزيع برامج الكمبيوتر و التدريب عليها شركة سبق
قيدها برقم  94522 :قيدت فى  2016-06-15برقم ايداع  19136وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/06/2026ص
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 - 215منت العقارية شركة سبق قيدها برقم  95027 :قيدت فى  2016-07-10برقم ايداع  21184وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/07/2026ص
 - 216نادر ماجد سليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  98995 :قيدت فى  2016-11-16برقم ايداع
 35806وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2026ص
 - 217اكرم ياسين عبدالهادي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  99594 :قيدت فى  2016-12-01برقم
ايداع  37885وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/11/2026
12:00:00ص
 - 218الواحه اكوا تريت للمقاولت ( W.A.Tش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100387 :قيدت فى
 2016-12-26برقم ايداع  41921وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/12/2026ص
 - 219بايو تريد للدوية ( Biotradeش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100584 :قيدت فى
 2017-01-02برقم ايداع  193وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/01/2027ص
 - 220ممفس مصر ( MEMPHIS EGYPTش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100997 :قيدت فى
 2017-01-12برقم ايداع  1609وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/01/2027ص
 - 221العريبه المتحدة للتنميه العقارية وادارة المشروعات (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 101560 :
قيدت فى  2017-01-30برقم ايداع  3601وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 29/01/2027ص
 - 222رابيت ( Rabbitش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102114 :قيدت فى  2017-02-14برقم ايداع
 5664وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/02/2027ص
 - 223ميديا ميند  Media Mindشركة سبق قيدها برقم  103515 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع
 10092وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2027ص
 - 224اتون بيوانرجى  aton bioenergyشركة سبق قيدها برقم  104137 :قيدت فى 2017-04-02
برقم ايداع  12143وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/04/2027
12:00:00ص
 - 225سامر عدنان مل حسين شيخانى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  104543 :قيدت فى
 2017-04-12برقم ايداع  13691وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/04/2027ص
 - 226باليديم  PALLADIUMش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  104670 :قيدت فى 2017-04-16
برقم ايداع  14069وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/04/2027
12:00:00ص
 - 227ليتهاوس (ايه  .دابليو)  LIGHTHOUSE A.Wشركة سبق قيدها برقم  104904 :قيدت فى
 2017-04-26برقم ايداع  15019وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/04/2027ص
 - 228محمد زاهر محمد حسنى ملح وشريكية شركة سبق قيدها برقم  104922 :قيدت فى
 2017-04-26برقم ايداع  15109وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/04/2027ص
 - 229ك.م للتجارة والصناعة والستيراد والتصدير K.M Trade And Industry And Import And
 Exportشركة سبق قيدها برقم  105061 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع  15571وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 230هربس بلنيت  PLANET HERBSش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  105241 :قيدت فى
 2017-05-04برقم ايداع  16117وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2027ص
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 - 231المصريين المتحدين للتنمية والستثمار شركة سبق قيدها برقم  105726 :قيدت فى 2017-05-17
برقم ايداع  17912وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2027
12:00:00ص
 - 232شركة سفنكس للصناعات الزراعية شركة سبق قيدها برقم  105875 :قيدت فى 2017-05-21
برقم ايداع  18342وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/05/2027
12:00:00ص
 - 233هانى فتحى ابراهيم سيد احمد الخولى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  106100 :قيدت فى
 2017-05-28برقم ايداع  19223وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/05/2027ص
 Knowledge International Schoolشركة سبق قيدها برقم :
 - 234مدرسة المعرفة الدولية
 106517قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع  20774وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2027ص
 - 235شنت إجيماك للمنتجات الكهربائية Chint Egemac for electrical products Co. LTD
شركة سبق قيدها برقم  106563 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع  20927وفى تاريخ
 2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 236جون سمير رمزي عطيه و شريكته شركة سبق قيدها برقم  106641 :قيدت فى 2017-06-12
برقم ايداع  21308وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 237فرست جلف سوليوشنز  First Gulf Solutionsشركة سبق قيدها برقم  106665 :قيدت فى
 2017-06-13برقم ايداع  21360وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 238دوكا إيجيبت للخدمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم  106848 :قيدت فى  2017-06-19برقم
ايداع  22066وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/06/2027
12:00:00ص
 - 239الء للتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم  113181 :قيدت فى  1997-05-12برقم ايداع
 5228وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/05/2027ص
 - 240الشركه العربيه المشتركه للستثمار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  113686 :قيدت فى
 1997-06-03برقم ايداع  6364وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/06/2027ص
 - 241الشرق الوسط لصناعه السجاد  -مكه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  132752 :قيدت فى
 1992-05-10برقم ايداع  2714وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/05/2027ص
 - 242العتال جروب اخوان شركة سبق قيدها برقم  304858 :قيدت فى  2014-01-28برقم ايداع
 2155وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2024ص
 - 243العتال جروب اخوان شركة سبق قيدها برقم  1033 :قيدت فى  1998-07-15برقم ايداع 3102
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2023ص
 - 244بنك اتش ام بي سي مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  4473 :قيدت فى  2002-06-11برقم
ايداع  430وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027
ص
 - 245اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4473 :قيدت فى  2011-11-30برقم ايداع
 22728وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/11/2026ص
 - 246الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15777وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
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 - 247الشركه الجونه للنقل السياحي ليموزين ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7984 :قيدت فى
 1997-06-02برقم ايداع  953وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/06/2027ص
 - 248شركه سامكريت مهندسون مقاولون شركة سبق قيدها برقم  8491 :قيدت فى  2002-04-30برقم
ايداع  1974وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/04/2027
12:00:00ص
 - 249المتحده الدوليه للتجهيزات الطبيه ش ذ م م ( ALLIED MEDICAL
 INTERNATIONAL(ALLIED COشركة سبق قيدها برقم  8630 :قيدت فى  2002-06-06برقم
ايداع  2586وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/06/2027
12:00:00ص
 - 250المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2006-10-04برقم ايداع
 15517وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/10/2016ص
 - 251المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2006-10-04برقم ايداع
 15520وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/10/2026ص
 - 252بنك اتش اس بي سي مصر شركة سبق قيدها برقم  12733 :قيدت فى  2000-01-03برقم ايداع
 9وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2025ص
 - 253بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  12733 :قيدت فى  2011-12-05برقم
ايداع  23034وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2026
12:00:00ص
 - 254بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  12733 :قيدت فى  2011-12-05برقم
ايداع  23035وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2026
12:00:00ص
 - 255بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  12733 :قيدت فى  2011-12-05برقم
ايداع  23036وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2026
12:00:00ص
 - 256بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  12733 :قيدت فى  2011-12-05برقم
ايداع  23037وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2026
12:00:00ص
 - 257بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  12733 :قيدت فى  2011-12-05برقم
ايداع  23038وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2026
12:00:00ص
 - 258بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  12733 :قيدت فى  2008-12-22برقم
ايداع  26521وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/12/2023
12:00:00ص
 - 259فيد باك مينا للستشارات ودراسات التسويق شركة سبق قيدها برقم  18807 :قيدت فى
 2006-05-15برقم ايداع  6511وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/05/2026ص
 - 260المصريه للصناعات البلستيكيه والحذيه الرياضيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  19566 :قيدت
فى  2006-07-10برقم ايداع  10287وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2026ص
 - 261مستشفي مدينه الشفاء ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  20355 :قيدت فى  2001-08-12برقم
ايداع  2409وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/08/2026
12:00:00ص
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 - 262سيد محمد على محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  24940 :قيدت فى  2007-05-31برقم
ايداع  10454وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/05/2027
12:00:00ص
INTERNATIONAL FRUIT
 - 263الشركة الدولية لتصنيع منتجات الفاكهه
 PRODUCTION COMPANYشركة سبق قيدها برقم  25510 :قيدت فى  2007-07-01برقم
ايداع  12856وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/06/2027
12:00:00ص
 - 264شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  29312 :قيدت فى  2013-04-21برقم ايداع
 9025وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/04/2023ص
 - 265موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  29312 :قيدت فى  2010-07-05برقم ايداع 14918
وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2025ص
 - 266شركة موبيكوم مصر ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  29312 :قيدت فى  2009-08-19برقم
ايداع  17438وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/08/2024
12:00:00ص
 - 267موبيكوم مصر ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  29312 :قيدت فى  2007-12-26برقم ايداع
 26374وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/12/2022ص
 - 268سنا للخدمات الطبية المتكاملة ش م م شركة سبق قيدها برقم  34688 :قيدت فى 2009-04-29
برقم ايداع  8621وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/04/2024
12:00:00ص
 - 269سنا للخدمات الطبية المتكاملة ش م م شركة سبق قيدها برقم  34688 :قيدت فى 2008-09-16
برقم ايداع  20088وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/09/2023
12:00:00ص
 - 270اليمان للشعه د محمد ابراهيم عبد الحافظ وشركاه شركة سبق قيدها برقم  38398 :قيدت فى
 2001-06-18برقم ايداع  178وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/06/2026ص
 - 271المركز الدولى للرنين المغناطيسى ش م م شركة سبق قيدها برقم  41988 :قيدت فى
 2009-11-01برقم ايداع  22037وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/10/2024ص
 - 272بنك اتش اس بي سي شركة سبق قيدها برقم  43962 :قيدت فى  2011-12-04برقم ايداع
 22918وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/12/2026ص
 - 273بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  43964 :قيدت فى  2011-11-30برقم
ايداع  22721وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/11/2026
12:00:00ص
 - 274الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  50876 :قيدت فى 2012-02-29
برقم ايداع  4033وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/02/2027
12:00:00ص
 - 275الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  50876 :قيدت فى 2011-05-15
برقم ايداع  7934وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/05/2026
12:00:00ص
 - 276الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  50876 :قيدت فى 2013-06-13
برقم ايداع  13466وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/06/2023
12:00:00ص
 - 277الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم  51124 :قيدت فى 2014-11-02
برقم ايداع  25980وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/11/2024
12:00:00ص
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 - 278جى سى اى -جراند كونتننت انترناشونال شركة سبق قيدها برقم  54503 :قيدت فى
 2011-10-17برقم ايداع  19659وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/10/2026ص
 - 279بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  55261 :قيدت فى  2011-12-05برقم
ايداع  23032وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/12/2026
12:00:00ص
 - 280رانرز اكسبريس للخدمات البريديه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  57538 :قيدت فى
 2012-03-29برقم ايداع  6958وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/03/2027ص
 - 281مغامرات للنشطة الترفيهية و رحلت السفاري شركة سبق قيدها برقم  58231 :قيدت فى
 2012-05-07برقم ايداع  9585وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/05/2027ص
 - 282شركة نور المعارف للنشر و التوزيع شركة سبق قيدها برقم  58831 :قيدت فى 2012-06-07
برقم ايداع  12099وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/06/2027
12:00:00ص
 - 283شركة فتزر للتجاره والتوريدات  FTZRشركة سبق قيدها برقم  59105 :قيدت فى 2012-06-24
برقم ايداع  13215وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/06/2027
12:00:00ص
 - 284رويال للخدمات الطبية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  68877 :قيدت فى  2013-09-29برقم
ايداع  20857وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/09/2023
12:00:00ص
 - 285فينوس لصناعة الورق والكرتون شركة سبق قيدها برقم  70433 :قيدت فى  2013-12-18برقم
ايداع  27300وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/12/2023
12:00:00ص
 - 286ربوع للتقنية و الخدمات الرقمية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  80238 :قيدت فى
 2015-02-15برقم ايداع  4070وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/02/2025ص
 - 287شركة بي كويك اكسبريس (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  85278 :قيدت فى 2015-08-10
برقم ايداع  22204وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/08/2025
12:00:00ص
 - 288شركة نشمى للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  87828 :قيدت فى  2015-11-15برقم
ايداع  32243وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/11/2025
12:00:00ص
 - 289ذا لو توداي للنشر و التوزيع  The Law Todayشركة سبق قيدها برقم  90921 :قيدت فى
 2016-02-22برقم ايداع  5771وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/02/2026ص
 - 290اس كيه اتش للصناعات المعدنيه شركة سبق قيدها برقم  95704 :قيدت فى  2016-08-01برقم
ايداع  23621وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/07/2026
12:00:00ص
 - 291عمر هشام محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  96466 :قيدت فى  2016-08-23برقم ايداع
 26307وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/08/2026ص
 - 292لميزون دى لرت للصناعات الخشبية و الديكورLaMaison De L Art for Wood Industries
 &Decorationشركة سبق قيدها برقم  98898 :قيدت فى  2016-11-14برقم ايداع  35473وفى
تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/11/2026ص
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 - 293الصداقة للتنمية و الستثمار شركة سبق قيدها برقم  99497 :قيدت فى  2016-11-29برقم ايداع
 37574وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/11/2026ص
 - 294فورتى لينز ( FORTY LINESش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100178 :قيدت فى
 2016-12-20برقم ايداع  41074وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/12/2026ص
 - 295الوطنية المصرية لعادة تدوير الورق و تصنيع الكرتون شركة سبق قيدها برقم  100877 :قيدت فى
 2017-01-10برقم ايداع  1189وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/01/2027ص
 - 296اندماج شركه كهرمانه للستثمار السياحي والعقاري ش.م.م في شركه الماسيه للمشروعات السياحيه
والعقاريه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  102869 :قيدت فى  1995-06-23برقم ايداع  5780وفى
تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2025ص
 - 297ايجل هانترز للمن والحراسه شركة سبق قيدها برقم  103727 :قيدت فى  2017-03-22برقم
ايداع  10794وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/03/2027
12:00:00ص
 - 298بى تى مصر  B.T-EGYPTشركة سبق قيدها برقم  104140 :قيدت فى  2017-04-02برقم
ايداع  12146وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/04/2027
12:00:00ص
 - 299تو بى تكنولوجى للستشارات المتكاملة ( B Technology for integrated Consultations 2
ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104667 :قيدت فى  2017-04-16برقم ايداع  14063وفى تاريخ
 2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/04/2027ص
 - 300ايليت اسكوير للستثمار والتنمية السياحية  ELITE SQUAREشركة سبق قيدها برقم 105259 :
قيدت فى  2017-05-07برقم ايداع  16226وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 06/05/2027ص
 - 301نيوكابيتال التعليمية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105268 :قيدت فى  2017-05-07برقم
ايداع  16236وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/05/2027
12:00:00ص
 - 302وليد محمد أحمد عوده و شركاه شركة سبق قيدها برقم  105476 :قيدت فى  2017-05-11برقم
ايداع  16997وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/05/2027
12:00:00ص
 - 303فليت سبوت فورتيكتنج سيرفيس اند فرانشيز لستثمارات Flight spot for ticketing serves
 and franchise for investmentsشركة سبق قيدها برقم  106132 :قيدت فى  2017-05-28برقم
ايداع  19339وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/05/2027
12:00:00ص
 - 304صن رايز اللمانية لصناعة الدوات المنزلية شركة سبق قيدها برقم  106227 :قيدت فى
 2017-05-30برقم ايداع  19680وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 - 305عامر سعد وشريكية شركة سبق قيدها برقم  106331 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 20067وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 306اكزوتيك لخدمات السيارات ( Exotic Cars Servicesش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 106595قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع  21099وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 307عزه السيد محمد رشوان وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  106808 :قيدت فى 2017-06-18
برقم ايداع  21927وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص

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

Page 1306 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 308رويال انترناشيونال للتجاره شركة سبق قيدها برقم  117370 :قيدت فى  1997-11-25برقم ايداع
 14894وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2022ص
 - 309بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  140719 :قيدت فى 2011-12-04
برقم ايداع  22916وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/12/2026
12:00:00ص
 - 310بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  140719 :قيدت فى 2008-12-22
برقم ايداع  26520وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/12/2023
12:00:00ص
 - 311تعديل اسم البنك الى بنك اتش اس بى سى مصر شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى
 1985-01-30برقم ايداع  1478وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/01/2025ص
 - 312بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى 2009-03-31
برقم ايداع  6514وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/03/2024
12:00:00ص
 - 313بنك اتش اس بى سى مصر""شركة مساهمة مصرية HSBC Bank Egypt S.A.Eشركة سبق
قيدها برقم  218992 :قيدت فى  1982-05-24برقم ايداع  9317وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/05/2027ص
 - 314البنك المصري البريطاني شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى  1994-12-24برقم ايداع
 19475وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/12/2024ص
 - 315بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى 2011-11-30
برقم ايداع  22718وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/11/2026
12:00:00ص
 - 316بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى 2011-11-30
برقم ايداع  22720وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/11/2026
12:00:00ص
 - 317بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى 2011-12-04
برقم ايداع  22908وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/12/2026
12:00:00ص
 - 318بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى 2011-12-04
برقم ايداع  22913وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/12/2026
12:00:00ص
 - 319بنك اتش اس بى سى مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  218992 :قيدت فى 2008-12-22
برقم ايداع  26518وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/12/2023
12:00:00ص
 - 320شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  1995-12-07برقم ايداع
 1000002وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2025
ص
 - 321شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  1995-12-13برقم ايداع
 1000003وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/12/2025
ص
 - 322شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  1995-12-13برقم ايداع
 1000005وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/12/2025
ص
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 - 323شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  2001-12-10برقم ايداع
 1000005وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/12/2026
ص
 - 324شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  1995-12-07برقم ايداع
 1000006وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2025
ص
 - 325شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  1997-03-06برقم ايداع
 1000007وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2027
ص
 - 326شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع
 1000007وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/10/2026
ص
 - 327شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  2008-08-06برقم ايداع
 1000014وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/08/2023
ص
 - 328شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  2010-05-20برقم ايداع
 1000014وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2025
ص
 - 329شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  2012-12-03برقم ايداع
 1000017وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/12/2022
ص
 - 330مركز الستشارات الهندسيه (سيس) شركة سبق قيدها برقم  303498 :قيدت فى 1997-04-05
برقم ايداع  6720وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/04/2027
12:00:00ص
 - 331العتال جروب كومبانيز  ELattal Group Companiesش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم :
 304858قيدت فى  1997-06-01برقم ايداع  10461وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 332برواكتيف سوفت جمال المرشدي مرشدي نويشى وشريكبه شركة سبق قيدها برقم  343814 :قيدت
فى  2002-01-21برقم ايداع  1200وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/01/2027ص
 - 333الوادي الجديد للستثمارات السياحيه ( هشام الدين محمد احمد نسيم وشريكتة ) شركة سبق قيدها برقم :
 1955قيدت فى  2001-04-01برقم ايداع  141وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 31/03/2026ص
 - 334الشركه المصريه الوربيه للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  2307 :قيدت فى
 1999-01-13برقم ايداع  203وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/01/2019ص
 - 335شركة شيلد ( رانيا احمد مدحت فاضل ) وشريكها شركة سبق قيدها برقم  4397 :قيدت فى
 2002-05-15برقم ايداع  283وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/05/2027ص
 - 336الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15780وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 337الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15782وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
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 - 338شركه اسكندريه للصناعات التوريدات الكهربائيه اللكترونيه شركة سبق قيدها برقم  7785 :قيدت فى
 2001-10-29برقم ايداع  5874وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/10/2026ص
 - 339الطارق لصيانه وخدمات السيارات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8537 :قيدت فى 2002-05-12
برقم ايداع  2134وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/05/2027
12:00:00ص
 - 340شركه هانز للمصاعد شركة سبق قيدها برقم  8619 :قيدت فى  2002-06-02برقم ايداع 2491
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2027ص
 - 341شركه برتورز شركة سبق قيدها برقم  11962 :قيدت فى  2004-10-14برقم ايداع  9115وفى
تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/10/2014ص
 NNASشركة سبق
 - 342شركه امنت للهوائيات  AMANT ANTEشركه مساهمه مصريه
قيدها برقم  14242 :قيدت فى  2005-05-22برقم ايداع  5866وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2025ص
 - 343ام سى فى لنقل البضائع شركة سبق قيدها برقم  16511 :قيدت فى  2007-05-09برقم ايداع
 8597وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/05/2027ص
 - 344يورو ستار  EURO STAR L.L.Cش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  20336 :قيدت فى
 2006-09-05برقم ايداع  13834وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/09/2026ص
 - 345شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2014-04-07برقم ايداع
 8408وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/04/2024ص
 - 346شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2014-11-25برقم ايداع
 28332وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2024ص
 - 347شركة تام اويل فيلد سيرفيسز ش م م شركة سبق قيدها برقم  22816 :قيدت فى 2007-02-22
برقم ايداع  3178وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/02/2027
12:00:00ص
 - 348اسامه قرنى احمد بدوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  23554 :قيدت فى  2007-03-27برقم
ايداع  5684وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/03/2027
12:00:00ص
 - 349خدمات البار البترولية  WELL SERVICES COشركة سبق قيدها برقم  24760 :قيدت فى
 2007-05-23برقم ايداع  9802وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/05/2027ص
 - 350الوادى للستثمار السياحى والعقارى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  25227 :قيدت فى
 2013-01-14برقم ايداع  901وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/01/2023ص
 - 351الوادى للستثمار السياحى والعقارى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  25227 :قيدت فى
 2007-06-13برقم ايداع  11602وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 352هاند ميد للتجارة والتوزيع  HAND MADE FOR TRADE AND DISTRIBUTIONشركة
سبق قيدها برقم  25507 :قيدت فى  2007-07-01برقم ايداع  12836وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2027ص
 - 353المل لتصنيع وتجميع السيارات ( ش  -م  -م ) شركة سبق قيدها برقم  27288 :قيدت فى
 2010-09-21برقم ايداع  20615وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/09/2025ص
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 - 354دجله للستثمار العقارى ( مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ) ش.م.م شركة سبق قيدها
برقم  30798 :قيدت فى  1997-06-03برقم ايداع  2750وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2027ص
 - 355ار اتش اى للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  32985 :قيدت فى  2014-04-17برقم
ايداع  9447وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/04/2024
12:00:00ص
 - 356شركه البناء للصناعات الخفيفه محمود يحيي علي جمال وشريكيه شركة سبق قيدها برقم 47383 :
قيدت فى  2004-01-12برقم ايداع  180وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 11/01/2024ص
 - 357البناء للصناعات الخفيفة محمود يحيى على الجمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  47383 :قيدت
فى  2008-05-27برقم ايداع  11313وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/05/2023ص
 - 358احمد احمد طه القلينى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  54644 :قيدت فى  2011-10-24برقم
ايداع  20268وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/10/2026
12:00:00ص
 - 359البنك الهلى المتحد مصر  -فرع الدقى شركة سبق قيدها برقم  54978 :قيدت فى 1981-09-29
برقم ايداع  5976وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/09/2026
12:00:00ص
 - 360بنك الدلتا الوطني ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  54978 :قيدت فى  1981-09-29برقم ايداع
 5976وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/09/2026ص
 - 361رضا كيم  -مصر المحدوده شركة سبق قيدها برقم  58128 :قيدت فى  2012-04-30برقم ايداع
 9181وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 362انسبير للتدريب والتعليم  inspire for training and edueutionشركة سبق قيدها برقم :
 58176قيدت فى  2012-05-03برقم ايداع  9356وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/05/2027ص
 - 363المصرية الصينية ميروير لقطع غيار السيارات The Egypt China Meiruer For Auto Part
 Coشركة سبق قيدها برقم  58421 :قيدت فى  2012-05-16برقم ايداع  10293وفى تاريخ
 2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 364فارس محمود سالم احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  58736 :قيدت فى  2015-04-12برقم
ايداع  10601وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/04/2025
12:00:00ص
 - 365المصريه للمشروعات والنظم الكهروميكانيكيه (كونكس) شركة سبق قيدها برقم  58886 :قيدت فى
 2012-06-11برقم ايداع  12292وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2027ص
 - 366بنك الدلتا الدولي ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  66838 :قيدت فى  1991-09-04برقم ايداع
 6718وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/09/2026ص
 - 367ام اف جروب للستثمار السياحى والعقارى شركة سبق قيدها برقم  78243 :قيدت فى
 2014-12-01برقم ايداع  28968وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/11/2024ص
 - 368إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2017-02-15برقم ايداع  6007وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2027ص
 - 369إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات  N- A- W PHARMACIES MANGMENTشركة سبق
قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2016-04-06برقم ايداع  11604وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2026ص
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 - 370إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات  N- A- W PHARMACIES MANGMENTشركة سبق
قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2016-04-06برقم ايداع  11605وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2026ص
 - 371إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18645وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 372إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18651وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 373إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18652وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 374إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18653وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 375إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18654وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 376إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2016-11-09برقم ايداع  34761وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/11/2026ص
 - 377إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2016-11-09برقم ايداع  34762وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/11/2026ص
 - 378إن  -أيه  -دبليو لدارة الصيدليات ( N- A- W PHARMACIES MANGMENTش.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  80851 :قيدت فى  2016-11-09برقم ايداع  34763وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/11/2026ص
 - 379ترست للتوكيلت التجارية ( Trust For Commrcial Agencyش.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 82592قيدت فى  2015-05-06برقم ايداع  12936وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2025ص
 - 380عمرو إبراهيم سيد سيد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  92442 :قيدت فى  2016-04-07برقم
ايداع  11770وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/04/2026
12:00:00ص
 - 381شركة ثمار للغذية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  96136 :قيدت فى  2016-08-15برقم
ايداع  25130وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/08/2026
12:00:00ص
 - 382عبد الناصر عاشور عبد اللطيف عاشور و شريكه شركة سبق قيدها برقم  99150 :قيدت فى
 2016-11-21برقم ايداع  36328وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/11/2026ص
 - 383ام جي أي للستثمار العقاري والسياحي( )MGIشركة سبق قيدها برقم  99339 :قيدت فى
 2016-11-24برقم ايداع  37023وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/11/2026ص
 - 384هوتل نت إيجيبت  Hotel Net Egyptشركة سبق قيدها برقم  100925 :قيدت فى
 2017-01-11برقم ايداع  1354وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/01/2027ص
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 - 385مصطفى محمود احمد احمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم  101587 :قيدت فى 2017-01-30
برقم ايداع  3704وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/01/2027
12:00:00ص
 - 386اى بيلد للتنمية السياحية و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  103590 :قيدت فى
 2017-03-19برقم ايداع  10257وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/03/2027ص
 - 387الشركه المصريه لتعبئه الزجاجات شركة سبق قيدها برقم  104976 :قيدت فى 1995-12-07
برقم ايداع  12128وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2025
12:00:00ص
 - 388نيكسيس اكسبريس (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105394 :قيدت فى  2017-05-10برقم
ايداع  16726وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2027
12:00:00ص
 - 389سنووايت للتجارة والستثمار ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  105419 :قيدت فى 2017-05-10
برقم ايداع  16817وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2027
12:00:00ص
 - 390بريميم للصناعات المتطورة ( Premium For Advanced Industriesش.ذ.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  105702 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع  17806وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 391بيجال لتجارة منتجات البترول (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106025 :قيدت فى
 2017-05-24برقم ايداع  18930وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2027ص
 - 392النصر لتصنيع المواسير وتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم  106322 :قيدت فى
 2017-06-01برقم ايداع  20020وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/05/2027ص
 - 393بالس ( PULSEش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106417 :قيدت فى  2017-06-05برقم ايداع
 20394وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2027ص
 - 394بالس جروب للشحن والتجارة والتوزيع والتوريدات العموميه  PULSE GROUPشركة سبق قيدها
برقم  106888 :قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع  22168وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 395شركــــة هايبر ميديا لبس  HYPER MEDIA LABSشركة سبق قيدها برقم  106892 :قيدت
فى  2017-06-20برقم ايداع  22180وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/06/2027ص
 - 396البنك الهلى المتحد مصر شركة سبق قيدها برقم  191050 :قيدت فى  1986-03-23برقم ايداع
 3577وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/03/2026ص
 - 397شركه المصريين للتجاره والتنميه القتصاديه شركة سبق قيدها برقم  299881 :قيدت فى
 2002-08-28برقم ايداع  4134وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/08/2022ص
 - 398شركه لبوار لنتاج الحلوي ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  304994 :قيدت فى 1997-06-04
برقم ايداع  10848وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/06/2027
12:00:00ص
 - 399الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15773وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 400الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15774وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
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 - 401المتحده للمشروبات والعذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2015-07-29برقم ايداع
 21215وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/07/2025ص
 - 402المتحده للمشروبات والعذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2015-07-29برقم ايداع
 21216وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/07/2025ص
 - 403محمد علي حسين القليوبى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14382 :قيدت فى  2005-05-26برقم
ايداع  6205وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/05/2025
12:00:00ص
 - 404اي سورس للحلول الذكيه ش0ذ0م0م  I . SOURCEشركة سبق قيدها برقم  19494 :قيدت فى
 2006-07-05برقم ايداع  9932وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/07/2026ص
 - 405شركة المملكه للستثمارات التجاريه شركة سبق قيدها برقم  24080 :قيدت فى 2007-04-24
برقم ايداع  7451وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 406الدار للمشروعات العقاريه والسياحيه شركة سبق قيدها برقم  24101 :قيدت فى 2007-04-24
برقم ايداع  7539وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 407الشركة المصرية لنتاج اللكيل بنزين الحطى ( ايلب ) بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها
برقم  25049 :قيدت فى  2007-06-05برقم ايداع  10885وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2027ص
 - 408الوميل مصر للتجارة شركة سبق قيدها برقم  25064 :قيدت فى  2016-02-04برقم ايداع
 3761وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/02/2026ص
 - 409الوميل مصر للتجارة و الصناعه شركة سبق قيدها برقم  25064 :قيدت فى  2007-06-06برقم
ايداع  10920وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/06/2027
12:00:00ص
 - 410شركة اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات ش م م شركة سبق قيدها برقم  25081 :قيدت فى
 2007-06-06برقم ايداع  11009وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2027ص
 - 411السعودية الكندية للزجاج اس سى جى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  25137 :قيدت فى
 2007-06-10برقم ايداع  11211وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/06/2027ص
 - 412شركة امبكس للتجارة والصناعه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  25153 :قيدت فى
 2007-06-11برقم ايداع  11266وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2027ص
 - 413ورود للخدمات الزراعية ش م م شركة سبق قيدها برقم  25472 :قيدت فى  2007-06-28برقم
ايداع  12689وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2027
12:00:00ص
 - 414تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  25546 :قيدت فى  2015-01-20برقم ايداع
 1753وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/01/2025ص
 - 415شركة تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  25546 :قيدت فى  2007-07-03برقم
ايداع  13009وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/07/2027
12:00:00ص
 - 416تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  25546 :قيدت فى  2016-07-03برقم ايداع
 20804وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2026ص
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 - 417شركه الشرق للتنميه السياحيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  29915 :قيدت فى 1997-02-03
برقم ايداع  576وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/02/2027
12:00:00ص
 - 418تريو اكمى جروب ( تاج ) للعمال الكهروميكانيكية ش م م شركة سبق قيدها برقم  32934 :قيدت
فى  2008-06-12برقم ايداع  12704وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/06/2023ص
 - 419بلتون ليدرز للرياضة والترفيه Platoon leaders for sport and entertainment
(ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  36900 :قيدت فى  2009-02-01برقم ايداع  52050وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/01/2024ص
 - 420الفريد انترناشونال تريدينج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  40775 :قيدت فى 2009-08-24
برقم ايداع  17697وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/08/2024
12:00:00ص
 - 421الواحه لستصلح الراضى والتنمية العقارية ش.ذ.م.م .شركة سبق قيدها برقم  40912 :قيدت فى
 2009-09-01برقم ايداع  18252وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/08/2024ص
 - 422ديا نايل  Dea Nile Branchشركة سبق قيدها برقم  43978 :قيدت فى  2002-06-11برقم
ايداع  2545وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/06/2027
12:00:00ص
 - 423الشركة المتحدة لمشتقات الغاز  - U G D Cبنظام الستثمار الداخلى شركة سبق قيدها برقم :
 44041قيدت فى  2002-06-19برقم ايداع  2705وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2017ص
 - 424مشروعات الفتح للنماء والتطوير العمرانى ش م م شركة سبق قيدها برقم  45543 :قيدت فى
 2010-05-04برقم ايداع  9494وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2025ص
 - 425اى ميد للتصنيع  EMED FOR INDUSTRIALIZTIONشركة سبق قيدها برقم 47233 :
قيدت فى  2010-07-27برقم ايداع  16702وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/07/2025ص
 - 426سنابس للتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم  50333 :قيدت فى  2011-01-24برقم ايداع
 1927وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/01/2026ص
 - 427دارك للبناء والتشييد ش م م شركة سبق قيدها برقم  52678 :قيدت فى  2011-06-29برقم ايداع
 11746وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/06/2026ص
 - 428دارك للبناء والتشييد ش م م شركة سبق قيدها برقم  52678 :قيدت فى  2011-12-06برقم ايداع
 23260وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/12/2026ص
 - 429يونى ستار الدوليه للتجارة شركة سبق قيدها برقم  52705 :قيدت فى  2011-06-30برقم ايداع
 11823وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/06/2026ص
 - 430الفريد اجريفارما (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  54241 :قيدت فى  2011-10-03برقم ايداع
 18499وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/10/2026ص
 - 431دارك للبناء والتشييد ش م م شركة سبق قيدها برقم  55303 :قيدت فى  2011-12-07برقم ايداع
 23260وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/12/2026ص
 - 432مزارع دى ام ايه شركة سبق قيدها برقم  56986 :قيدت فى  2012-03-04برقم ايداع 4805
وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/03/2027ص
 - 433شركةايام الون للتجارة والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  57544 :قيدت فى
 2012-03-29برقم ايداع  6980وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/03/2027ص
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 - 434جراند فالكون للتجارة  GRAND FALCON FOR TRADINGشركة سبق قيدها برقم :
 58698قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع  11481وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 435فارس محمود سالم احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  58736 :قيدت فى  2012-06-03برقم
ايداع  11654وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/06/2027
12:00:00ص
 - 436الشركه العربيه لتوريد المواد الغذائيه والتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم  58936 :قيدت فى
 2012-06-12برقم ايداع  12527وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/06/2027ص
 - 437دياموند للرخام والجرانيت (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  59239 :قيدت فى 2012-07-01
برقم ايداع  13768وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/06/2027
12:00:00ص
 - 438تيرا للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  59358 :قيدت فى  2016-07-03برقم ايداع
 20805وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2026ص
 - 439كيور جروب للتجارة العامة (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  61400 :قيدت فى 2012-10-22
برقم ايداع  22167وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/10/2022
12:00:00ص
 - 440البرار للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  64674 :قيدت فى  2013-03-07برقم ايداع
 5181وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/03/2023ص
 - 441مجموعة الفريد الدولية شركة سبق قيدها برقم  66343 :قيدت فى  2013-05-19برقم ايداع
 11203وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/05/2023ص
 - 442الشركة المصرية اللتينيه للخدمات السياحية الجديدة  -لتينو شركة سبق قيدها برقم  73930 :قيدت
فى  2014-09-10برقم ايداع  21460وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/09/2024ص
 - 443محمد كمال عبد اللطيف ابراهيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم  76216 :قيدت فى 2014-09-07
برقم ايداع  21107وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/09/2024
12:00:00ص
 - 444شركة ايام الون للتجارة والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  78764 :قيدت فى
 2014-12-21برقم ايداع  30987وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/12/2024ص
 - 445شركةايام الون للتجارة والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  78765 :قيدت فى
 2014-12-21برقم ايداع  30988وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/12/2024ص
 - 446التميز للتأهيل و التدريب (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  83549 :قيدت فى 2015-05-31
برقم ايداع  15621وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/05/2025
12:00:00ص
 - 447شركة شياكة للقمشة شركة سبق قيدها برقم  84131 :قيدت فى  2015-06-18برقم ايداع
 17777وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2025ص
 - 448إبداع كارمن  CARMENS CREATIVEشركة سبق قيدها برقم  84777 :قيدت فى
 2015-07-16برقم ايداع  20359وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/07/2025ص
 - 449عبر الحدود للستشارات وخدمات رجال العمال (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  85422 :قيدت
فى  2015-08-17برقم ايداع  22841وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/08/2025ص
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 - 450ايجيبت ارمز السجلبى شركة سبق قيدها برقم  92102 :قيدت فى  2016-03-28برقم ايداع
 10417وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2026ص
 - 451مودرن فور ويب لتقنية المعلومات و التجارة اللكترونية شركة سبق قيدها برقم  92549 :قيدت فى
 2016-04-11برقم ايداع  12150وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/04/2026ص
 - 452اسلم حامد يوسف محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  93590 :قيدت فى  2016-05-16برقم
ايداع  15606وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2026
12:00:00ص
 - 453المصرية الكندية للصناعات الحديثة (ماج) شركة سبق قيدها برقم  95209 :قيدت فى
 2016-07-14برقم ايداع  21752وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/07/2026ص
 - 454ام ايه جى لستصلح الراضى  MAG AGRICULTUREشركة سبق قيدها برقم 95376 :
قيدت فى  2016-07-21برقم ايداع  22459وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 20/07/2026ص
 - 455شادى رسلن زعترى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  95867 :قيدت فى  2016-08-07برقم
ايداع  24177وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/08/2026
12:00:00ص
 - 456رايت سوليوشنز للخدمات الهندسية( Right Solutions For Engineering Servicesش.م.م)
شركة سبق قيدها برقم  96243 :قيدت فى  2016-08-17برقم ايداع  25555وفى تاريخ 2022-06-08
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/08/2026ص
 - 457فتحى عبدالفتاح محمود عبدا و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  101542 :قيدت فى
 2017-01-29برقم ايداع  3540وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/01/2027ص
 - 458تى درهم لصناعه واستصلح الراضى الزراعيه و التجارة شركة سبق قيدها برقم  102117 :قيدت
فى  2017-02-14برقم ايداع  5674وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/02/2027ص
 - 459كونسيبشن جورو للدعاية والعلن ( Conceptionguruش.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 104047قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع  11840وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/03/2027ص
 - 460اهداف للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  104123 :قيدت فى  2017-04-02برقم ايداع
 12125وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/04/2027ص
 - 461ادفانسد سيستم تكنولوجي (( Advanced System & Technology )ASTش.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  104275 :قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع  12686وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/04/2027ص
 - 462مستشفى مركز دسوق للعيون والليزر شركة سبق قيدها برقم  105550 :قيدت فى 2017-05-14
برقم ايداع  17227وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/05/2027
12:00:00ص
 - 463ايكون الدولية للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات (ايكون فارما)
شركة سبق قيدها برقم  105586 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع  17376وفى تاريخ
 2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/05/2027ص
 - 464كومكس للمنتجات الورقية شركة سبق قيدها برقم  105723 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع
 17909وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 465محمد فؤاد محمد الليثى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  106047 :قيدت فى  2017-05-25برقم
ايداع  18996وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/05/2027
12:00:00ص
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 - 466هان اوردر ( HAN ORDERش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106359 :قيدت فى
 2017-06-04برقم ايداع  20193وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 467نيو بلك تيجر لخدمات المن و الحراسه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106485 :قيدت فى
 2017-06-06برقم ايداع  20624وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/06/2027ص
 - 468محمد صديق محمد منازع وشركاه شركة سبق قيدها برقم  106503 :قيدت فى 2017-06-07
برقم ايداع  20659وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/06/2027
12:00:00ص
 - 469مراكز للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  106581 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع
 20965وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 470سكن للتطوير العقاري و ادارة المشروعات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106605 :قيدت فى
 2017-06-11برقم ايداع  21132وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2027ص
 - 471ويما للمشروعات الهندسية  wema engineering projectsشركة سبق قيدها برقم 107226 :
قيدت فى  2017-07-05برقم ايداع  23533وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/07/2027ص
 - 472المصنع العربي لصناعة مراتب السست والسفنج واللتكس ( سليب هاي ) شركة سبق قيدها برقم :
 107279قيدت فى  2017-07-09برقم ايداع  23819وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/07/2027ص
 - 473شركه الشرق للتنميه السياحيه شركة سبق قيدها برقم  270685 :قيدت فى  1992-01-15برقم
ايداع  736وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/01/2027
ص
 - 474شركه الشرق للتنميه السياحيه شركة سبق قيدها برقم  270685 :قيدت فى  2012-05-22برقم
ايداع  10812وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/05/2027
12:00:00ص
 - 475شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  1998-04-06برقم ايداع
 1000003وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/04/2023
ص
 - 476تعديل اسم الشركة ليصبح كلوفربروك تكستايلز ايجيبت  Cloverbrook Textiles Egyptشركة
مساهمة بنظام المناطق الحرة العامة بمدينة نصر شركة سبق قيدها برقم  347053 :قيدت فى
 2002-07-02برقم ايداع  11262وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/07/2027ص
 - 477شركه النحاس جروب لللكترونيات  GMGعبد الحميد محمد عبد الحميد محمد النحاس وشركاه شركة
سبق قيدها برقم  3329 :قيدت فى  2002-01-13برقم ايداع  37وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/01/2027ص
 - 478مصر المنوفيه للصناعه والتجارة ( اميتكو ) هناء عبداللطيف محمود سليم وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 3846 :قيدت فى  1999-02-21برقم ايداع  194وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/02/2024ص
 - 479انترناشيونال للستثمار شركة سبق قيدها برقم  4155 :قيدت فى  1999-11-11برقم ايداع
 6211وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/11/2024ص
 - 480شركة الطارق للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم  6230 :قيدت فى
 2000-11-23برقم ايداع  6526وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/11/2025ص
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 - 481الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15772وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 482الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15779وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 483شركه كابتن للفنادق شركة سبق قيدها برقم  14011 :قيدت فى  2002-02-20برقم ايداع 349
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/02/2027ص
 - 484جينوين للصناعه والتجارة شركة سبق قيدها برقم  16316 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع
 9326وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/03/2027ص
 - 485جينوين للصناعه والتجارة شركة سبق قيدها برقم  16316 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع
 9327وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/03/2027ص
 - 486السلوي للشحن والنقل والتصدير واداره المعارض شركة سبق قيدها برقم  16859 :قيدت فى
 2005-11-20برقم ايداع  15959وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/11/2025ص
 - 487تيرى اوبنكس شركة سبق قيدها برقم  24358 :قيدت فى  2007-05-09برقم ايداع  8554وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/05/2027ص
 - 488شركه تيري اوبتكس ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  24358 :قيدت فى  2009-07-14برقم ايداع
 14798وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2024ص
 - 489شركة مارينا دور ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  24441 :قيدت فى  2007-05-10برقم
ايداع  8718وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2027
12:00:00ص
 - 490مستشفى تبارك التخصصى للولدة والطفال بالشروق ش م م شركة سبق قيدها برقم  28091 :قيدت
فى  2007-10-29برقم ايداع  22036وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/10/2022ص
 - 491العجوز للستيراد والتصدير ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  28652 :قيدت فى 2007-11-22
برقم ايداع  24080وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/11/2022
12:00:00ص
 - 492الشركة الحديثة للستيراد والتصدير والصناعة ش م م شركة سبق قيدها برقم  34767 :قيدت فى
 2010-03-16برقم ايداع  5721وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2025ص
 - 493شركه تيمكو تكنولوجى للمعدات الطبيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  42245 :قيدت فى
 2009-11-15برقم ايداع  23645وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/11/2024ص
 - 494ايرينى للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم  46034 :قيدت فى  1997-06-26برقم ايداع
 2438وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 495فن فاكتورى( Fun Factoryش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  53757 :قيدت فى 2011-09-06
برقم ايداع  16386وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/09/2026
12:00:00ص
 - 496اتش بي سي للمعارض  HBC Eventsش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  53839 :قيدت فى
 2011-09-12برقم ايداع  16848وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/09/2026ص
 - 497شركه سلسله المدادات الحديثه للخدمات البتروليه (  Modern Supply Chain ) M.S.Cشركة
سبق قيدها برقم  56158 :قيدت فى  2012-01-19برقم ايداع  1578وفى تاريخ  2022-06-09تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/01/2027ص
 - 498الوسام للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم  56474 :قيدت فى  2012-02-08برقم ايداع
 2757وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/02/2027ص
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 - 499اتصالت للخدمات الدولية  ) ETISALAT GLOBAL SERVICES ) EGSشركة سبق قيدها
برقم  58734 :قيدت فى  2012-06-03برقم ايداع  11650وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2027ص
 - 500أجرو فود لتجارة القطان و انتاج و تجارة التقاوي شركة سبق قيدها برقم  59095 :قيدت فى
 2012-06-21برقم ايداع  13188وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2027ص
 - 501محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه شركة سبق قيدها برقم  59202 :قيدت فى 2012-06-28
برقم ايداع  13640وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2027
12:00:00ص
 - 502شركة الرؤيه الحقيقية للخدمات
 True Vision Services Companyشركة سبق قيدها برقم  87213 :قيدت فى 2015-10-25
برقم ايداع  30132وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/10/2025
12:00:00ص
 - 503شركة اس اى او ايجيبت  SEO EGYPTشركة سبق قيدها برقم  87994 :قيدت فى
 2015-11-18برقم ايداع  33047وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/11/2025ص
 - 504بى فى كا ايجيبت للستثمار  PVK Egypt For Investmentش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم :
 89604قيدت فى  2016-01-11برقم ايداع  957وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 10/01/2026ص
 - 505نيو جولف للمطاعم  New Golf For Restaurantsشركة سبق قيدها برقم  90974 :قيدت فى
 2016-02-22برقم ايداع  5923وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/02/2026ص
 - 506المصرية لخدمات المعامل شركة سبق قيدها برقم  94782 :قيدت فى  2016-06-23برقم ايداع
 20085وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2026ص
 - 507الخيرو للتجارة العامه و المقاولت Al Khiro For General Trading And Contracting
شركة سبق قيدها برقم  94963 :قيدت فى  2016-07-03برقم ايداع  20841وفى تاريخ 2022-06-09
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2026ص
 - 508جينوين للصناعه والتجارة شركة سبق قيدها برقم  97151 :قيدت فى  2016-09-20برقم ايداع
 28769وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/09/2026ص
 - 509اتش كابيتال جروب (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  98588 :قيدت فى  2016-11-06برقم
ايداع  34333وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/11/2026
12:00:00ص
 - 510الرواد لتصدير الدوية و المستلزمات الطبية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  98730 :قيدت فى
 2016-11-09برقم ايداع  34946وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/11/2026ص
 - 511الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات شركة سبق قيدها برقم  101102 :قيدت فى 1997-07-06
برقم ايداع  3706وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/07/2027
12:00:00ص
 - 512مجمع حور للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم  103991 :قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
 11655وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/03/2027ص
 - 513شركة مجمع حورس للعلوم والتدريب والخدمات التعليمية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 104453قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع  13371وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
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 - 514انترناشونال ستار ميديكال سيرفيس للمستلزمات الطبية والتوريدات العمومية  ISMSشركة سبق قيدها
برقم  105051 :قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع  15518وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 515انجما للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  105376 :قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع
 16647وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/05/2027ص
 - 516كوادرى فارما (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105402 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 16747وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 517نماء لخدمات المن والحراسة (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106466 :قيدت فى 2017-06-06
برقم ايداع  20529وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/06/2027
12:00:00ص
 - 518ستار جيت للنقل البرى (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106525 :قيدت فى  2017-06-07برقم
ايداع  20785وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/06/2027
12:00:00ص
 - 519شركة أجيا للدوية اجيا فارما  Igea pharmaشركة سبق قيدها برقم  106741 :قيدت فى
 2017-06-15برقم ايداع  21663وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 520أحمد كامل حسن سالم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  106952 :قيدت فى  2017-06-21برقم
ايداع  22408وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/06/2027
12:00:00ص
 - 521اشرف عبد المنعم احمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  107050 :قيدت فى  2017-06-28برقم
ايداع  22805وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2027
12:00:00ص
 - 522شركة الفرسان القابضة للتنمية والستثمار شركة سبق قيدها برقم  297335 :قيدت فى
 1996-08-15برقم ايداع  13125وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/08/2026ص
 - 523شركه النحاس جروب لللكترونيات عبد الحميد محمد عبد الحميد النحاس وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 358557 :قيدت فى  2004-03-05برقم ايداع  3463وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2024ص
 - 524المتحده للمشروبات والغذية شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2014-01-22برقم ايداع
 1508وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2024ص
 - 525المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2014-01-22برقم ايداع
 1510وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2024ص
 - 526المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2014-01-22برقم ايداع
 1511وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2024ص
 - 527المتحده للمشروبات والغذيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2010-04-26برقم
ايداع  8821وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/04/2025
12:00:00ص
 - 528المتحده للمشروبات والغذيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2010-04-26برقم
ايداع  8825وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/04/2025
12:00:00ص
 - 529الشركة المتحدة للمشروبات والغذية ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى
 2007-05-29برقم ايداع  10178وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/05/2027ص
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 - 530الشركة المتحدة للمشروبات والغذية شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2007-05-29برقم
ايداع  10179وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/05/2027
12:00:00ص
 - 531المتحدة للمشروبات والغذية ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2008-05-19برقم
ايداع  10482وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/05/2023
12:00:00ص
 - 532المتحدة للمشروبات والغذية ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2008-05-19برقم
ايداع  10483وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/05/2023
12:00:00ص
 - 533المتحده للمشروبات والعذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2006-08-15برقم ايداع
 12469وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/08/2026ص
 - 534المتحده للمشروبات والعذيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2009-07-15برقم
ايداع  14867وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/07/2024
12:00:00ص
 - 535المتحده للمشروعات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2006-10-04برقم ايداع
 15519وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/10/2026ص
 - 536الشركة المتحدة للمشروبات والغذية ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى
 2008-08-05برقم ايداع  17187وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/08/2023ص
 - 537الشركة المتحدة للمشروبات والغذية ش م م شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى
 2008-07-05برقم ايداع  17188وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/07/2023ص
 - 538المتحده للمشروبات والعذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2015-07-29برقم ايداع
 21218وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/07/2025ص
 - 539شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  9517 :قيدت فى  2016-08-16برقم
ايداع  25389وفى تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/08/2026
12:00:00ص
 - 540فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ( فيصل احمد الرشيد وشركاؤه )
فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم  47419 :قيدت فى  2016-04-10برقم ايداع  11989وفى
تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2026ص
 - 541فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ( فيصل احمد الرشيد وشركاؤه )
شركة سبق قيدها برقم  69092 :قيدت فى  2015-06-17برقم ايداع  17689وفى تاريخ 2022-06-11
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/06/2025ص
 - 542فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ( فيصل احمد الرشيد وشركاؤه )
فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم  69092 :قيدت فى  2013-10-10برقم ايداع  21826وفى
تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/10/2023ص
 - 543فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ( فيصل احمد الرشيد وشركاؤه )
فرع شركة كويتية شركة سبق قيدها برقم  69093 :قيدت فى  2013-10-10برقم ايداع  21827وفى
تاريخ  2022-06-11تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/10/2023ص
 - 544سكوبا ديفرز رد سى شركة سبق قيدها برقم  2689 :قيدت فى  1999-03-21برقم ايداع 1436
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/03/2024ص
 - 545الشركة المصرية لمشغولت النحاس ( نحاس مصر ) (احمد حسن عبد العزيز عبدالفتاح وشركاه  -شركة
توصية بسيطة )  .شركة سبق قيدها برقم  4684 :قيدت فى  2002-06-09برقم ايداع  359وفى تاريخ
 2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2027ص
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 - 546المصريه للمشغولت النحاس (نحاس مصر عادل مبروك احمد الحفناوي و شركاه) شركة سبق قيدها
برقم  4684 :قيدت فى  2005-11-16برقم ايداع  15734وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2025ص
 - 547شركه الصفا للسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  5201 :قيدت فى  2011-12-07برقم
ايداع  1000008وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2026
12:00:00ص
 - 548شركه الصفا للسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  5201 :قيدت فى  2011-12-07برقم
ايداع  1000009وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2026
12:00:00ص
 - 549شركه الصفا للسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  5201 :قيدت فى  2006-03-26برقم
ايداع  1000010وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/03/2026
12:00:00ص
 - 550شركة الشمسى للتجارة والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7363 :قيدت فى  2016-03-20برقم
ايداع  9219وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/03/2026
12:00:00ص
 - 551شركة الشمسى للتجارة والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7363 :قيدت فى  2016-03-20برقم
ايداع  9220وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/03/2026
12:00:00ص
 - 552شركه الصفا لسمده والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  7978 :قيدت فى  2001-12-20برقم
ايداع  6813وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/12/2026
12:00:00ص
 - 553شركه تاكو للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  8533 :قيدت فى  2002-05-12برقم ايداع
 2118وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/05/2027ص
 - 554شركة برفكت كواليتي للنشاءات شركة سبق قيدها برقم  8641 :قيدت فى  2002-06-10برقم
ايداع  2630وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/06/2027
12:00:00ص
 - 555العبور للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  15140 :قيدت فى  2005-06-12برقم ايداع
 7825وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2025ص
 - 556نيو سوبر واف لشبكات الحاسبات ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم  19266 :قيدت فى
 2006-06-18برقم ايداع  8860وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/06/2026ص
 - 557ايوك اس  0بي ايه اليطاليه  I E O C S.P.Aشركة سبق قيدها برقم  20959 :قيدت فى
 2006-10-31برقم ايداع  16532وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/10/2026ص
 - 558شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2015-09-16برقم ايداع
 26345وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/09/2025ص
 - 559شركة صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2014-11-25برقم ايداع
 28333وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/11/2024ص
 - 560ميديا اند مور  MEDIA & MOREشركة سبق قيدها برقم  24460 :قيدت فى 2007-05-13
برقم ايداع  8809وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/05/2027
12:00:00ص
 - 561شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  25684 :قيدت فى  2007-07-10برقم ايداع
 13569وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/07/2027ص
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 - 562شركه صلح الجاسم لنظمه الكمبيوتر صلح الجاسم وشريكته شركة سبق قيدها برقم 30118 :
قيدت فى  1997-03-05برقم ايداع  1077وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/03/2027ص
 - 563شركه المجموعه الستثماريه الدوليه للمشروعات السياحيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم 30861 :
قيدت فى  1997-06-12برقم ايداع  2922وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 564السكندرية لنشاء المدن الجديدة ش م م شركة سبق قيدها برقم  39839 :قيدت فى 2009-07-02
برقم ايداع  13921وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/07/2024
12:00:00ص
 - 565كاد كام ايجيبت لتكنولوجيا السنان ش م م شركة سبق قيدها برقم  47769 :قيدت فى
 2010-08-24برقم ايداع  19025وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/08/2025ص
 - 566ابو الوفا للمقاولت والستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  50909 :قيدت فى
 2011-03-16برقم ايداع  4530وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2026ص
 - 567ابو الوفا للمقاولت والستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  50909 :قيدت فى
 2011-03-16برقم ايداع  4531وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2026ص
 - 568ابو الوفا للمقاولت والستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  50910 :قيدت فى
 2011-03-16برقم ايداع  4532وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2026ص
 - 569امير فتحي صالح محمد رحيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم  51825 :قيدت فى 2011-05-17
برقم ايداع  8114وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2026
12:00:00ص
 - 570ايجيبكو للتأجير التمويلى (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  55305 :قيدت فى  2011-12-07برقم
ايداع  23267وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/12/2026
12:00:00ص
 - 571سيرا ارتس  Syra Arts LLCشركة سبق قيدها برقم  55842 :قيدت فى  2012-01-04برقم
ايداع  345وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2027
ص
 - 572دياموند كنارى للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم  56550 :قيدت فى  1982-03-11برقم
ايداع  2495وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/03/2027
12:00:00ص
 - 573الهنا شوب للتجارة و الستيراد (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  57629 :قيدت فى
 2012-04-04برقم ايداع  7353وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/04/2027ص
 - 574سكشن (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  57777 :قيدت فى  2012-04-10برقم ايداع 7928
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/04/2027ص
 - 575كوتس كرافت لصناعة الخيوط  Coats Craftشركة سبق قيدها برقم  58477 :قيدت فى
 2012-05-20برقم ايداع  10541وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/05/2027ص
 - 576شركة المتكامل للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم  59122 :قيدت فى  2012-06-25برقم
ايداع  13303وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/06/2027
12:00:00ص
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 - 577شركة مرسيدس  -بنز للتصنيع والستيراد ايجيبت (ش.ذ.م.م)
 Mercedes - Benz Manufacturing and Import Egyptشركة سبق قيدها برقم 59353 :
قيدت فى  2012-07-05برقم ايداع  14236وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/07/2027ص
 - 578شركة احجار سيناء للرخام والجرانيت ش م م شركة سبق قيدها برقم  78157 :قيدت فى
 2014-11-27برقم ايداع  28574وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/11/2024ص
 - 579بى ام اف للستشارات التسويقية ( P.M.Fش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  79462 :قيدت فى
 2015-01-15برقم ايداع  1326وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/01/2025ص
 - 580قصر ابو طه للجزارة و المشويات شركة سبق قيدها برقم  83897 :قيدت فى  2015-06-10برقم
ايداع  16975وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/06/2025
12:00:00ص
 - 581البرق للبرمجيات و تقنية المعلومات شركة سبق قيدها برقم  87541 :قيدت فى  2015-11-04برقم
ايداع  31468وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/11/2025
12:00:00ص
 - 582مطاعم اجواء المجلس الخليجى شركة سبق قيدها برقم  87783 :قيدت فى  2015-11-12برقم
ايداع  32373وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/11/2025
12:00:00ص
 - 583هايديلينا مديكال ايجيبت ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  88171 :قيدت فى  1990-12-26برقم
ايداع  9225وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/12/2025
12:00:00ص
 - 584نور نلج ( Nour Nelgش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  89874 :قيدت فى  2016-01-18برقم
ايداع  1815وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/01/2026
12:00:00ص
 - 585العربيه السعوديه لتوظيف والحاق العماله بالخارج شركة سبق قيدها برقم  92865 :قيدت فى
 2016-04-21برقم ايداع  13212وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/04/2026ص
 - 586شركة محمد عبد الباسط محمد حسين و شريكتة ( اكاديمية البدر للخدمات التعليمية ) (ش.ذ.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  98135 :قيدت فى  2016-10-24برقم ايداع  32606وفى تاريخ  2022-06-12تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/10/2026ص
 - 587شركة كانوفا  CANOVAشركة سبق قيدها برقم  98818 :قيدت فى  2016-11-10برقم ايداع
 35153وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/11/2026ص
 - 588هوتا للمقاولت البحرية  -مصر شركة سبق قيدها برقم  101874 :قيدت فى  2017-02-07برقم
ايداع  4633وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/02/2027
12:00:00ص
 - 589دروب تكنولوجى ( DUROOB TECHNOLOGYش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 104595 :
قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع  13862وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 12/04/2027ص
 - 590التجمع للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم  104745 :قيدت فى  2017-04-19برقم ايداع
 14358وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/04/2027ص
 - 591محمد مصطفى احمد ابو اسماعيل و شريكه شركة سبق قيدها برقم  104747 :قيدت فى
 2017-04-19برقم ايداع  14360وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/04/2027ص
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 - 592ودجات تورز للسياحه خاضعة لحكام القانون  159لسنة  1981شركة سبق قيدها برقم 104984 :
قيدت فى  2017-04-27برقم ايداع  15332وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/04/2027ص
 - 593المستقبل للفيبر جلس والمنتجات المعدنيه ( عزه امين زايد محمد وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم :
 105480قيدت فى  2004-03-10برقم ايداع  1352وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/03/2024ص
 - 594أى أن ثرى تكنولوجى ( IN3 TECHNOLOGYش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 105654 :
قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع  17641وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 595ماكسيمايز لتطوير العمال ( Maximize Business Developmentش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  105685 :قيدت فى  2017-05-17برقم ايداع  17707وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 596جذور مصر للمعدات  Roots Egypt for Equipmentشركة سبق قيدها برقم 105937 :
قيدت فى  2017-05-23برقم ايداع  18565وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 22/05/2027ص
 - 597النور انترناشيونال لتجارة العدد والمعدات اليدوية شركة سبق قيدها برقم  106278 :قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع  19871وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/05/2027ص
 - 598مطعم ساندويتش شركة سبق قيدها برقم  106564 :قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع 20935
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 599اسماعيل الشربيني احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  106875 :قيدت فى
 2017-06-19برقم ايداع  22156وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/06/2027ص
 - 600الوادى العربيه للتجاره والستثمار ( وادى تريد )  WADI TRADEشركة سبق قيدها برقم :
 106949قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع  22381وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2027ص
 - 601شركة ايجل ميكس  EAGLE MIXشركة سبق قيدها برقم  107208 :قيدت فى 2017-07-05
برقم ايداع  23484وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/07/2027
12:00:00ص
 - 602شركة ارابيا انفورم  ARABIA IN FORMشركة سبق قيدها برقم  107311 :قيدت فى
 2017-07-10برقم ايداع  23949وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2027ص
 - 603الشركه المصريه لمنتجات اللبان ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  113720 :قيدت فى
 2016-09-27برقم ايداع  29453وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/09/2026ص
 - 604شركه هايديلينا مديكال ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  265106 :قيدت فى  1990-12-26برقم
ايداع  15805وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/12/2025
12:00:00ص
 - 605شركه نيو كابريتكس  -عماد حبيب عياد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3680 :قيدت فى
 2002-06-17برقم ايداع  555وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/06/2027ص
 - 606العالميه للصناعات الغذائيه (بسكوي)محمد جلل عبد العزيز خليل الجزار وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 6163 :قيدت فى  2002-05-26برقم ايداع  431وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/05/2027ص
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 - 607شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7363 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  1987وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/05/2027
12:00:00ص
 - 608شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7363 :قيدت فى  2017-05-04برقم
ايداع  15988وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/05/2027
12:00:00ص
 - 609المتحده للكبريت والكيماويات شركة سبق قيدها برقم  7699 :قيدت فى  2001-10-11برقم ايداع
 5521وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/10/2026ص
 - 610اكواريوس لنوادى الغوص شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2011-01-04برقم ايداع
 283وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/01/2026ص
 - 611اكواربوس لنوادى الغوص شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2004-05-05برقم ايداع
 2279وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2014ص
 - 612اكواربوس لنوادي الغطس شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2004-05-05برقم ايداع
 2280وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2024ص
 - 613اكواربوس لنوادي الغطس شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2004-05-05برقم ايداع
 2281وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/05/2024ص
 - 614اكواريوس لنوادى الغوص ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2009-04-23برقم
ايداع  8173وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/04/2024
12:00:00ص
 - 615اكواربوس لنوادى الغوص ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2010-06-29برقم
ايداع  14506وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/06/2025
12:00:00ص
 - 616اكواربوس لنوادى الغوص شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2011-08-17برقم ايداع
 15232وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/08/2026ص
 - 617شركه تاي هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى 2005-03-21
برقم ايداع  267وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/03/2025
12:00:00ص
 - 618ناي هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى  2005-08-07برقم
ايداع  11070وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/08/2025
12:00:00ص
 - 619ناني هاوس للستيراد والتصدير ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى
 2005-08-18برقم ايداع  11071وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/08/2020ص
 - 620ناي هاوس للستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى 2005-08-25
برقم ايداع  12124وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/08/2025
12:00:00ص
 - 621تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى  2014-08-24برقم
ايداع  19883وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/08/2024
12:00:00ص
 - 622تاى هاوس للستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى 2008-10-13
برقم ايداع  21357وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/10/2023
12:00:00ص
 - 623تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى  2012-12-26برقم
ايداع  27564وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/12/2022
12:00:00ص
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 - 624تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى  2012-12-26برقم
ايداع  27565وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/12/2022
12:00:00ص
 - 625شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى 2016-11-06
برقم ايداع  34245وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/11/2026
12:00:00ص
 - 626شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى 2016-11-06
برقم ايداع  34246وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/11/2026
12:00:00ص
 - 627شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  10889 :قيدت فى 2016-11-06
برقم ايداع  34247وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/11/2026
12:00:00ص
 - 628شركه تاي هاوس للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم  16984 :قيدت فى 2005-12-04
برقم ايداع  16683وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/12/2025
12:00:00ص
 - 629دلتا مصر التجاريه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  18315 :قيدت فى  2006-04-02برقم ايداع
 4321وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/04/2026ص
 - 630سمارت لنشاء المدن المتخصصة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  20494 :قيدت فى
 2006-09-14برقم ايداع  14429وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/09/2026ص
 - 631شركة كون التقنيات مصر ش م م  Technology Universe Egyptشركة سبق قيدها برقم :
 24651قيدت فى  2007-05-20برقم ايداع  9416وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2027ص
 - 632شركة بيو فارما للتجارة  BIO PHARMA TRADINGشركة سبق قيدها برقم  24741 :قيدت
فى  2007-05-23برقم ايداع  9766وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/05/2027ص
 - 633الصدقاء للتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  25699 :قيدت فى  2007-07-11برقم
ايداع  13630وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 634كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م شركة سبق قيدها برقم  28370 :قيدت فى 2010-01-20
برقم ايداع  2269وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/01/2025
12:00:00ص
 - 635كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م شركة سبق قيدها برقم  28370 :قيدت فى 2009-06-02
برقم ايداع  11244وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/06/2024
12:00:00ص
 - 636كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م شركة سبق قيدها برقم  28370 :قيدت فى 2008-06-16
برقم ايداع  12961وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/06/2023
12:00:00ص
 - 637كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م شركة سبق قيدها برقم  28370 :قيدت فى 2014-12-11
برقم ايداع  29940وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/12/2024
12:00:00ص
 - 638شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  28418 :قيدت فى 2012-12-30
برقم ايداع  27897وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/12/2022
12:00:00ص
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 - 639الشركه العربيه للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم  41021 :قيدت فى 2003-10-05
برقم ايداع  3225وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/10/2023
12:00:00ص
 - 640شركة النيل للملبس ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  1991-02-27برقم ايداع
 1619وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2026ص
 - 641شركة النيل للملبس شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2007-01-31برقم ايداع 1632
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/01/2027ص
 - 642شركة النيل للملبس ش م م شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2004-04-18برقم ايداع
 4571وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/04/2024ص
 - 643شركه النيل للملبس ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  1989-09-05برقم ايداع
 6194وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/09/2024ص
 - 644شركة النيل للملبس ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2001-07-24برقم ايداع
 7970وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/07/2026ص
 - 645شركة النيل للملبس ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2001-07-24برقم ايداع
 7971وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/07/2026ص
 - 646النيل للملبس شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع  9412وفى
تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2027ص
 - 647شركه النيل للملبس ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2002-11-17برقم ايداع
 12757وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/11/2022ص
 - 648شركه النيل للملبس ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2002-11-17برقم ايداع
 12758وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/11/2022ص
 - 649النيل للملبس شركة سبق قيدها برقم  46058 :قيدت فى  2010-07-19برقم ايداع  15968وفى
تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/07/2025ص
 - 650شركه مصر لنتاج السمدة ( موبكو ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  50435 :قيدت فى
 2011-02-07برقم ايداع  2306وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/02/2026ص
 - 651محمد جمال الدين عبد المجيد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  56951 :قيدت فى
 2012-03-01برقم ايداع  4659وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/02/2027ص
 - 652فارما إيجيبت لتجارة و توزيع الدوية و المستحضرات الطبية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 58555قيدت فى  2012-05-22برقم ايداع  10894وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 653بالم للستثمارات السياحيه والفندقيه شركة سبق قيدها برقم  58914 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  12447وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 654اهداف للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  58996 :قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع
 12729وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 655ديبكو لتطوير الصناعات الدوائية والحيوية (ديبكو جروب ) Debico for pharmaceutical
 industry& Biotechnologyشركة سبق قيدها برقم  59093 :قيدت فى  2012-06-21برقم ايداع
 13184وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2027ص
 - 656شتات للغذاء (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  60612 :قيدت فى  2012-09-18برقم ايداع
 19160وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/09/2022ص
 - 657شتات للبناء (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  62149 :قيدت فى  2012-11-26برقم ايداع
 24881وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/11/2022ص
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 - 658أدنجرينز للستشارات والتدريب ونظم البرمجيات Addengreens For Consulting Training
( And Software Systemش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  74516 :قيدت فى  2014-06-12برقم
ايداع  14834وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2024
12:00:00ص
 - 659الفتح للتجارة و تنسيق الحدائق (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  75696 :قيدت فى 2014-08-13
برقم ايداع  19056وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/08/2024
12:00:00ص
 - 660ايكولوجكس للشحن  EchologIXشركة سبق قيدها برقم  87545 :قيدت فى  2015-11-04برقم
ايداع  31477وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/11/2025
12:00:00ص
 - 661إيجيبت وير لتصنيع الملبس (فريز كيدز)
 EGYPT WERAR PRODUCING CLOTHES )FRAISE KIDS(E.G.Wشركة سبق قيدها
برقم  95082 :قيدت فى  2016-07-11برقم ايداع  21267وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/07/2026ص
 - 662سمارت باور للتوكيلت التجاريه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101319 :قيدت فى
 2017-01-22برقم ايداع  2709وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/01/2027ص
 - 663اسامه حسين عوض مبروك و شريكته شركة سبق قيدها برقم  102247 :قيدت فى 2017-02-16
برقم ايداع  6081وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/02/2027
12:00:00ص
 - 664الكينار للستثمار والتطوير العقاري (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103687 :قيدت فى
 2017-03-21برقم ايداع  10631وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/03/2027ص
 - 665جلوكل العقارية شركة سبق قيدها برقم  104004 :قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع 11704
وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/03/2027ص
 - 666اجكو للمقاولت العامة والتوكيلت التجارية ( EGCOش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 105007 :
قيدت فى  2017-04-27برقم ايداع  15356وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/04/2027ص
 - 667المجموعة القتصادية لشباب رجال العمال لدارة المشروعات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 105798قيدت فى  2017-05-18برقم ايداع  18123وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/05/2027ص
 - 668الذهبية للمناجم و المحاجر (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106055 :قيدت فى 2017-05-25
برقم ايداع  19037وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/05/2027
12:00:00ص
 - 669اشرف عزت عبد الصمد عطيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  106061 :قيدت فى
 2017-05-25برقم ايداع  19070وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2027ص
 - 670الشركه المصريه للصمامات  -ايفاكو ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  219405 :قيدت فى
 1982-06-15برقم ايداع  10406وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/06/2027ص
 - 671شركه يونيفرسال لصناعه المنتجات ذاتيه اللصق ( يونيباك ) شركة سبق قيدها برقم  226976 :قيدت
فى  1983-07-20برقم ايداع  14472وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/07/2023ص
 - 672بيبسى كول  -مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  2008-09-28برقم ايداع
 20746وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/09/2023ص
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 - 673شركة بيبسى كول مصر شركة سبق قيدها برقم  288729 :قيدت فى  2001-11-13برقم ايداع
 1000004وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/11/2026
ص
 - 674الشركه العربيه للمشروبات و الغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  292704 :قيدت فى
 2003-10-05برقم ايداع  18616وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/10/2023ص
 - 675شركه انجيلز هوم للمسنين  Angel’s Home company For Elderlyشركة سبق قيدها برقم :
 1103قيدت فى  1997-05-04برقم ايداع  296وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 03/05/2027ص
 - 676مصر المستقبل للمقاولت التخصصيه شركة سبق قيدها برقم  3681 :قيدت فى 1999-08-22
برقم ايداع  4623وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/08/2024
12:00:00ص
 - 677تيرى اوبتكس شركة سبق قيدها برقم  4280 :قيدت فى  2005-10-05برقم ايداع  14148وفى
تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/10/2020ص
 - 678تيرى اونيكس شركة سبق قيدها برقم  4280 :قيدت فى  2014-08-14برقم ايداع  19089وفى
تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/08/2024ص
 - 679تيرى اوبنكس شركة سبق قيدها برقم  4280 :قيدت فى  2014-08-14برقم ايداع  19090وفى
تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/08/2024ص
 - 680الشركه الدوليه للصناعات اللكترونيه محمود احمد محمد موسي حنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 5504قيدت فى  2003-10-18برقم ايداع  1887وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 17/10/2023ص
 - 681شركه نايهوز لتكنولوجيا المياه مصر شركة سبق قيدها برقم  5812 :قيدت فى  2000-08-28برقم
ايداع  4915وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/08/2025
12:00:00ص
 - 682اكواريوس لنوادى الغوص شركة سبق قيدها برقم  8649 :قيدت فى  2002-06-11برقم ايداع
 2675وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
 - 683شركه جابيسكو للستشارات الهندسيه والخدمات البتروليه شركة سبق قيدها برقم  8761 :قيدت فى
 2002-07-14برقم ايداع  3239وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/07/2027ص
 - 684الشركه الحديثه للتسويق المباشر شركة سبق قيدها برقم  10765 :قيدت فى  2004-01-18برقم
ايداع  303وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/01/2024
ص
 - 685الشركه الحديثه للتسويق المباشر شركة سبق قيدها برقم  10766 :قيدت فى  2004-01-18برقم
ايداع  304وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/01/2024
ص
 - 686الشركه الحديثه للتسويق المباشر شركة سبق قيدها برقم  14464 :قيدت فى  2005-10-04برقم
ايداع  14047وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/10/2015
12:00:00ص
 - 687الزهراء للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم  16360 :قيدت فى
 2005-09-22برقم ايداع  13513وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/09/2025ص
 - 688بريزم للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  23843 :قيدت فى  2007-04-11برقم ايداع
 6612وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
 - 689تيرى اوبنكس شركة سبق قيدها برقم  24358 :قيدت فى  2007-05-08برقم ايداع  8444وفى
تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/05/2027ص
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 - 690تيرى اوبنكس شركة سبق قيدها برقم  24358 :قيدت فى  2014-08-14برقم ايداع 19091
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/08/2024ص
 - 691تيرى اوبتكس شركة سبق قيدها برقم  24358 :قيدت فى  2014-08-17برقم ايداع 19208
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/08/2024ص
 - 692تيرى اوبتكس شركة سبق قيدها برقم  24358 :قيدت فى  2014-08-17برقم ايداع 19209
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/08/2024ص
 - 693تيرى اوبتكس شركة سبق قيدها برقم  24358 :قيدت فى  2014-08-17برقم ايداع 19210
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/08/2024ص
 - 694خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  25004 :قيدت فى
 2007-06-04برقم ايداع  10665وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 695خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  25004 :قيدت فى
 2008-07-10برقم ايداع  15310وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2023ص
 - 696الشركة المصرية المريكية للستيراد شركة سبق قيدها برقم  25186 :قيدت فى 2007-06-12
برقم ايداع  11465وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 697سلدار مصر للستثمار السياحى شركة سبق قيدها برقم  25692 :قيدت فى  2007-07-11برقم
ايداع  13586وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 698الخالدية المصرية السعودية للستثمار العقارى والتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم 41730 :
قيدت فى  2009-10-20برقم ايداع  21185وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 19/10/2024ص
 - 699سافيكو تريدنج للتجاره والستيراد شركة سبق قيدها برقم  51391 :قيدت فى  2011-04-18برقم
ايداع  6265وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/04/2026
12:00:00ص
 - 700نبضة كير للحلول المتكاملة ش م م شركة سبق قيدها برقم  51553 :قيدت فى  2011-04-28برقم
ايداع  6927وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/04/2026
12:00:00ص
 - 701فوود برينت لدارة المطاعم  Table 55شركة سبق قيدها برقم  57699 :قيدت فى 2016-01-04
برقم ايداع  213وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/01/2026
12:00:00ص
 - 702فوود برينت لدارة المطاعم  Table 55شركة سبق قيدها برقم  57699 :قيدت فى 2012-04-08
برقم ايداع  7595وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/04/2027
12:00:00ص
 - 703كومبليت انيرجى سليوشنز للطاقة الشمسية و المتجددة شركة سبق قيدها برقم  58867 :قيدت فى
 2012-06-10برقم ايداع  12255وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/06/2027ص
 - 704ايهاب اكرم وهبه جرجس و شريكه شركة سبق قيدها برقم  62465 :قيدت فى  2012-12-06برقم
ايداع  25913وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/12/2022
12:00:00ص
 - 705اوفر سيز ديوتى فرى ( 2ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  69810 :قيدت فى  2013-11-24برقم
ايداع  24933وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/11/2023
12:00:00ص
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 - 706اوفر سيز ديوتى فرى ( 2ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  69810 :قيدت فى  2013-12-04برقم
ايداع  25921وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/12/2023
12:00:00ص
 - 707هوم سنتر للجهزة المنزلية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  71987 :قيدت فى 2014-12-16
برقم ايداع  30503وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/12/2024
12:00:00ص
 - 708محمد عبدالفتاح محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم  73735 :قيدت فى  2014-05-12برقم
ايداع  11238وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/05/2024
12:00:00ص
 - 709مالتى تريد للتجارة شركة سبق قيدها برقم  74968 :قيدت فى  2016-02-04برقم ايداع 3900
وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/02/2026ص
 - 710شركة دروميدارى اند أريكا شركة سبق قيدها برقم  81153 :قيدت فى  2016-06-09برقم ايداع
 18607وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2026ص
 - 711شركة دروميدارى اند أريكا  DROMEDARY AND ARECAشركة سبق قيدها برقم 82639 :
قيدت فى  2015-05-10برقم ايداع  13167وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 09/05/2025ص
 - 712الموافي للنقل شركة سبق قيدها برقم  98245 :قيدت فى  2016-10-26برقم ايداع  33003وفى
تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2026ص
 - 713محمود صلح الدين مرسى ابو سيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  98608 :قيدت فى
 2016-11-07برقم ايداع  34371وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/11/2026ص
 - 714يونيون بوكس للتوريدات العمومية  UNION BOXشركة سبق قيدها برقم  99302 :قيدت فى
 2016-11-24برقم ايداع  36876وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/11/2026ص
 - 715الجيزويت للنتاج الفنى و المسرحى و السينمائى شركة سبق قيدها برقم  102797 :قيدت فى
 2017-03-01برقم ايداع  7855وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/02/2027ص
 - 716اف دبليو سي ايجيبت ( F W C EGYPTش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103791 :قيدت فى
 2017-03-23برقم ايداع  11024وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/03/2027ص
 - 717ستيل  .ام  .زد للتجارة  STELLA . M . Zشركة سبق قيدها برقم  105149 :قيدت فى
 2017-05-03برقم ايداع  15835وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/05/2027ص
 - 718الشركة المصرية السعودية (داركوم ) للعمال الخشبية شركة سبق قيدها برقم  105554 :قيدت فى
 2017-05-14برقم ايداع  17230وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/05/2027ص
 - 719كاتليست للستشارات الدارية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105793 :قيدت فى
 2017-05-18برقم ايداع  18114وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/05/2027ص
 - 720محمود احمد عبدالعال هارون وشريكه شركة سبق قيدها برقم  106867 :قيدت فى 2017-06-19
برقم ايداع  22149وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/06/2027
12:00:00ص
 - 721مجموعة الجبلوى للصناعات المعدنية و الهندسية (إى -جى-جى)  E-G-Gشركة سبق قيدها برقم :
 106877قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع  22157وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
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 - 722شركة انترفيس للستشارات وخدمات الموارد البشرية والدعم الفني في مجال الدارة Interface
 Consultancyشركة سبق قيدها برقم  107213 :قيدت فى  2017-07-05برقم ايداع  23510وفى
تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/07/2027ص
 - 723بناء للمنتجات الخرسانية شركة سبق قيدها برقم  107324 :قيدت فى  2017-07-10برقم ايداع
 24040وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/07/2027ص
 - 724شركه تاب للنشاءات شركة سبق قيدها برقم  293362 :قيدت فى  1996-01-02برقم ايداع
 102وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2026ص
 - 725شركة السكندانافية للستثمارات والتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  294772 :قيدت
فى  1996-03-30برقم ايداع  4754وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/03/2026ص
 - 726شركة السكندانافية للستثمارات والتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  294772 :قيدت
فى  2012-05-06برقم ايداع  1000018وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 05/05/2027ص
 - 727المصريين للتجارة والتنمية القتصادية شركة سبق قيدها برقم  299881 :قيدت فى 2002-03-17
برقم ايداع  1350وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/03/2027
12:00:00ص
 - 728المصريين للتجاره والتنميه القتصاديه شركة سبق قيدها برقم  299881 :قيدت فى 2002-03-17
برقم ايداع  1353وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/03/2027
12:00:00ص
 - 729مصنع الصالحيه للغازات الطبيه والصناعيه شركة سبق قيدها برقم  304670 :قيدت فى
 1997-05-24برقم ايداع  9967وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2027ص
 - 730الفيوم لصناعه السكر شركة سبق قيدها برقم  308905 :قيدت فى  1997-10-30برقم ايداع
 21560وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/10/2022ص
 - 731شركه كومباكت سوفت شركة سبق قيدها برقم  356938 :قيدت فى  2016-11-23برقم ايداع
 36716وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/11/2026ص
 - 732داكس لمراكز الغوص شركة سبق قيدها برقم  3970 :قيدت فى  1999-10-12برقم ايداع 5576
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/10/2024ص
 - 733شركه تيري اوبتكس شركة سبق قيدها برقم  4280 :قيدت فى  1999-11-27برقم ايداع 6221
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/11/2024ص
 - 734شركه تيري اوبتكس شركة سبق قيدها برقم  4280 :قيدت فى  2000-02-03برقم ايداع
 1000005وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/02/2025
ص
 - 735شركه فيبركس للساسات والنفاق شركة سبق قيدها برقم  4377 :قيدت فى  1999-12-15برقم
ايداع  6983وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/12/2024
12:00:00ص
 - 736مجد للتكنولوجيا ونظم المعلومات GLORY TECHNOLOGY INFORMATION
 SYSTEMSشركة سبق قيدها برقم  7254 :قيدت فى  2001-07-09برقم ايداع  3573وفى تاريخ
 2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/07/2026ص
 - 737شركة نايل اند فور برازرز لتصنيع البلستيك شركة سبق قيدها برقم  8596 :قيدت فى
 2002-05-28برقم ايداع  2399وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/05/2027ص
 - 738شركه انتربلس ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  8777 :قيدت فى  2002-07-16برقم ايداع
 3319وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/07/2027ص

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

Page 1333 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 739ترافيل وايز ايجيبت للسياحه شركة سبق قيدها برقم  8938 :قيدت فى  2010-11-07برقم ايداع
 24168وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/11/2025ص
 - 740ترافل ابر ايجيبت للسياحه شركة سبق قيدها برقم  9187 :قيدت فى  2002-10-30برقم ايداع
 5202وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/10/2022ص
 - 741ترافل وابر ايجيبت للسياحه شركة سبق قيدها برقم  9188 :قيدت فى  2002-10-30برقم ايداع
 5203وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/10/2022ص
 - 742ليكوى فرت لتصنيع السمدة  liqui fertش م م -توضيح ان الشركة مساهمة مصرية بنظام الستثمار
الداخلى شركة سبق قيدها برقم  23300 :قيدت فى  2007-03-15برقم ايداع  4913وفى تاريخ
 2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/03/2027ص
 - 743اسكان للستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  24632 :قيدت فى  2007-05-20برقم
ايداع  9369وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/05/2027
12:00:00ص
 - 744ايمان شعبان عبد الباري عبد الجواد وشركائها شركة سبق قيدها برقم  24769 :قيدت فى
 2007-05-24برقم ايداع  9833وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2027ص
 - 745المحلة للصناعات الغذائية مطعم ومخابز البغل الكبرى شركة سبق قيدها برقم  25022 :قيدت فى
 2007-06-05برقم ايداع  10711وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 746الشادى لتجارة حديد التسليح شركة سبق قيدها برقم  25128 :قيدت فى  2007-06-10برقم ايداع
 11154وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/06/2027ص
 - 747جولدن جروب للنظمة الصناعية شركة سبق قيدها برقم  25132 :قيدت فى  2007-06-10برقم
ايداع  11168وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/06/2027
12:00:00ص
 - 748مركز الجمهورية للشعة شركة سبق قيدها برقم  25199 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 11514وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 749مركز الجمهورية للشعة شركة سبق قيدها برقم  25199 :قيدت فى  2010-10-20برقم ايداع
 22842وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/10/2025ص
 - 750ريجا للنشاء والصناعة ( ريجا ايجيبت ) شركة سبق قيدها برقم  25292 :قيدت فى
 2007-06-18برقم ايداع  11914وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/06/2027ص
 - 751ليكوى فرت لتصنيع السمدة شركة سبق قيدها برقم  25481 :قيدت فى  2007-06-28برقم ايداع
 12749وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/06/2027ص
 - 752شركة هليوباور تكنولوجى  -اتش بى تى  0ش م م شركة سبق قيدها برقم  25636 :قيدت فى
 2007-07-09برقم ايداع  13393وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/07/2027ص
 - 753كريستال للستثمار الفندقى شركة سبق قيدها برقم  36540 :قيدت فى  2012-01-23برقم ايداع
 1790وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/01/2027ص
 - 754السكندرية للسكر ش م م شركة سبق قيدها برقم  37160 :قيدت فى  2009-02-16برقم ايداع
 3162وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/02/2024ص
 - 755الوادى للفنادق والمنتجعات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم  42673 :قيدت فى
 2009-12-09برقم ايداع  24914وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/12/2024ص
 - 756حديد المصريين لتجارة مواد البناء شركة سبق قيدها برقم  56451 :قيدت فى  2012-02-06برقم
ايداع  2661وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/02/2027
12:00:00ص
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 - 757تيبكو للصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم  56846 :قيدت فى  2014-03-11برقم ايداع
 5953وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/03/2024ص
 - 758صن سيتي مول للدارة و الخدمات و الستشارات العقارية شركة سبق قيدها برقم  57315 :قيدت
فى  2012-03-20برقم ايداع  6092وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/03/2027ص
 - 759كوماندوز مصر للمن والحراسة شركة سبق قيدها برقم  57332 :قيدت فى  2012-03-20برقم
ايداع  6160وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/03/2027
12:00:00ص
 - 760بورتو  6أكتوبر للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم  58670 :قيدت فى  2012-05-29برقم
ايداع  12303وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/05/2027
12:00:00ص
 - 761شركة إنسيرف شركة سبق قيدها برقم  58950 :قيدت فى  2012-06-13برقم ايداع 12557
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
& Arab Group For Security
 - 762شركه المجموعه العربيه لخدمات المن والحراسة
 Servicesشركة سبق قيدها برقم  59051 :قيدت فى  2012-06-19برقم ايداع  12959وفى تاريخ
 2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 763جلوبال للكيماويات المتخصصه شركة سبق قيدها برقم  59248 :قيدت فى  2012-07-02برقم
ايداع  11868وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/07/2027
12:00:00ص
 - 764محمد جمال رياض ابراهيم و نصار محمود عبد الرحمن دهشان شركة سبق قيدها برقم 59338 :
قيدت فى  2012-07-05برقم ايداع  14105وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/07/2027ص
 - 765شركة الراشدين للخدمات الطبية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  71260 :قيدت فى
 2017-03-20برقم ايداع  10277وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/03/2027ص
 - 766عازه على محمود مليجى وشركائها شركة سبق قيدها برقم  71811 :قيدت فى  2014-02-18برقم
ايداع  4087وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/02/2024
12:00:00ص
 - 767برازرز للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  73468 :قيدت فى  2014-04-29برقم ايداع
 10210وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/04/2024ص
 - 768شركة نايل اند فور برازرز لتصنيع البلستيك شركة سبق قيدها برقم  73607 :قيدت فى
 2014-05-06برقم ايداع  10742وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/05/2024ص
 - 769مستعمرة لبز  Mustamara Labsشركة سبق قيدها برقم  75956 :قيدت فى 2014-08-26
برقم ايداع  20177وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/08/2024
12:00:00ص
 - 770شركة اجياد للتطوير العقارى وادارة المشروعات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  80367 :قيدت
فى  2015-02-19برقم ايداع  4629وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/02/2025ص
 - 771أب سكيل مصر للتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  84306 :قيدت فى  2015-06-25برقم
ايداع  18469وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 24/06/2025
12:00:00ص
 - 772السهم الذهبية لبرمجيات الحاسب اللى GOLDEN SHEARS FOR COMPUTER
 PROGRAMSشركة سبق قيدها برقم  84408 :قيدت فى  2015-07-01برقم ايداع  18860وفى
تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2025ص
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 - 773شركة الكاديمية العربية لعلوم الدارة والتطوير شركة سبق قيدها برقم  86184 :قيدت فى
 2015-09-13برقم ايداع  25761وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/09/2025ص
 - 774ذا ليدرز للستثمار و التنمية العقارية و الزراعية و السياحية The Leadersشركة سبق قيدها برقم :
 93742قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع  16169وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/05/2026ص
 - 775ايليت هاوس للتشييد والتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم  94514 :قيدت فى 2016-06-15
برقم ايداع  19116وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/06/2026
12:00:00ص
 - 776ستابلنج زون للتجارة و المستلزمات الطبية  stapling zoneشركة سبق قيدها برقم 97149 :
قيدت فى  2016-09-20برقم ايداع  28775وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 19/09/2026ص
 - 777ايجيبت ميكس للستيراد والتصدير (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  97502 :قيدت فى
 2016-10-03برقم ايداع  30039وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/10/2026ص
 - 778محمد على محمد حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم  100065 :قيدت فى  2016-12-18برقم
ايداع  40625وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/12/2026
12:00:00ص
 - 779السيد محمد ابراهيم محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  102251 :قيدت فى 2017-02-16
برقم ايداع  6091وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/02/2027
12:00:00ص
 - 780امجاد النيل للصناعة و التجارة شركة سبق قيدها برقم  102758 :قيدت فى  2017-02-28برقم
ايداع  7739وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/02/2027
12:00:00ص
 - 781المايسترو للصناعة و التجارة شركة سبق قيدها برقم  102807 :قيدت فى  2017-03-01برقم
ايداع  7885وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/02/2027
12:00:00ص
 - 782الدلتا للتوريدات والتركيبات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103620 :قيدت فى 2017-03-20
برقم ايداع  10364وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/03/2027
12:00:00ص
 - 783بايوتك ليمتيد شركة سبق قيدها برقم  103973 :قيدت فى  2017-03-28برقم ايداع 11602
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2027ص
 - 784مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية  E SERVEشركة سبق قيدها برقم  105277 :قيدت فى
 2017-05-07برقم ايداع  16292وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/05/2027ص
 - 785ابر ايجيبت فارما للدوية ( Upper Egyptش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106092 :قيدت فى
 2017-05-25برقم ايداع  19204وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2027ص
 - 786جي  .كي  .أر  .مارين أجنسيس للتوكيلت البحرية والملحية والنقل البحري G.K.R.Marine
( .Agencies COش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106200 :قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع
 19593وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 787سيجنتشر ديزاين  SIGNATURE DESIGNشركة سبق قيدها برقم  106294 :قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع  19887وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/05/2027ص
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 - 788العل هوم للتجارة والتوكيلت (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106321 :قيدت فى
 2017-06-01برقم ايداع  20019وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/05/2027ص
 - 789ايه  -اف  -بى للتجارة  A.F.Bشركة سبق قيدها برقم  106518 :قيدت فى  2017-06-07برقم
ايداع  20778وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/06/2027
12:00:00ص
 - 790الشركه المصريه لمنتجات اللبان ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  113720 :قيدت فى
 1997-06-04برقم ايداع  6446وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 791مستشفي السلم للخدمات الطبيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  120970 :قيدت فى 2005-01-30
برقم ايداع  424وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/01/2025
12:00:00ص
 - 792اصبح اسم الشركة الى شركة هوباس مصر(ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  304023 :قيدت فى
 1997-05-04برقم ايداع  8305وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2027ص
 - 793المصريه لنظم القيمة الهندسيه (فاليوتك ) شركة سبق قيدها برقم  1117 :قيدت فى 1997-05-07
برقم ايداع  313وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/05/2027
12:00:00ص
 - 794شركه تنميه المشروعات العقاريه شركة سبق قيدها برقم  1182 :قيدت فى  1997-05-24برقم
ايداع  410وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/05/2027
ص
 - 795ابوللو للسياحة  APOLLO TOURSش م م شركة سبق قيدها برقم  6014 :قيدت فى
 2007-11-13برقم ايداع  23290وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/11/2022ص
 - 796الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7373 :قيدت فى  2001-08-01برقم ايداع
 4027وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/07/2026ص
 - 797الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7373 :قيدت فى  2001-08-01برقم ايداع
 4028وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/07/2026ص
 - 798شركة جاب العالميه للصناعات النسيجية شركة سبق قيدها برقم  13725 :قيدت فى 1997-05-03
برقم ايداع  860وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/05/2027
12:00:00ص
 - 799رويال ارت لصناعه الثاث والضاءه الحديثه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  18086 :قيدت فى
 2006-03-14برقم ايداع  3334وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/03/2026ص
 - 800صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2016-09-26برقم ايداع
 29317وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/09/2026ص
 - 801صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2016-09-26برقم ايداع
 29318وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/09/2026ص
 - 802عربية للستثمار والتطوير السياحى ش م م شركة سبق قيدها برقم  24641 :قيدت فى
 2009-02-09برقم ايداع  2609وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/02/2024ص
 - 803عربية للستثمار والتطوير السياحى ش م م شركة سبق قيدها برقم  24641 :قيدت فى
 2009-02-09برقم ايداع  2610وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/02/2024ص
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 - 804عربية للستثمار والتطوير السياحى شركة سبق قيدها برقم  24641 :قيدت فى  2007-05-20برقم
ايداع  9393وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/05/2027
12:00:00ص
 - 805ابوللو للسياحة شركة سبق قيدها برقم  24653 :قيدت فى  2007-05-20برقم ايداع  9425وفى
تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2027ص
 - 806اسبكت العربية للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  25311 :قيدت فى  2007-06-19برقم
ايداع  12020وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/06/2027
12:00:00ص
DAR AL-MIMAR FOR
والمشروعات
 - 807دار المعمار للمقاولت
 CONSTRUCTION & PROJECTS COMPANYشركة سبق قيدها برقم  25421 :قيدت فى
 2007-06-26برقم ايداع  12492وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/06/2027ص
& D M A FOR DESIGN
 - 808دى ام ايه للتصميمات وللستشارات الهندسية
 ENGINEERINGشركة سبق قيدها برقم  25422 :قيدت فى
CONSULTANCY CO
 2007-06-26برقم ايداع  12497وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/06/2027ص
 - 809كيرف لتصميم الموقع العام والمقاولت CURVE COMPANY FOR LAND SCAPE
 DESIGN & CONSTRUCTشركة سبق قيدها برقم  25515 :قيدت فى  2007-07-02برقم ايداع
 12869وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 810المنار للصناعات الغذائية ( محمود محمد خليل بدوى وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم 25772 :
قيدت فى  2007-07-16برقم ايداع  13926وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 15/07/2027ص
 - 811المنار للصناعات الغذائية ( محمود محمد خليل بدوى وشريكه ) شركة سبق قيدها برقم 25772 :
قيدت فى  2010-01-13برقم ايداع  1000019وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 12/01/2025ص
 - 812اوراكاب القابضة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  36286 :قيدت فى  2008-12-24برقم ايداع
 26671وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/12/2023ص
 - 813كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين ( سيراميكا اورينت ) ش م م شركة سبق قيدها برقم 36309 :
قيدت فى  2008-12-24برقم ايداع  26786وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 23/12/2023ص
 - 814كواليتى ماترز شركة سبق قيدها برقم  39700 :قيدت فى  2012-04-24برقم ايداع  8808وفى
تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 815كواليتى ماترز  Quality Mattersش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  39700 :قيدت فى
 2009-06-28برقم ايداع  13322وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/06/2024ص
 - 816يونيك للتجارة والمقاولت  Unique for Trading and Contractingش ذ م م شركة سبق قيدها
برقم  43463 :قيدت فى  2010-01-18برقم ايداع  1131وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/01/2025ص
 - 817المركز العالمى للمنتجعات والقرى السياحيه شركة سبق قيدها برقم  44533 :قيدت فى
 2010-03-10برقم ايداع  5323وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/03/2025ص
 - 818الهرام الدوليه جروب شركة سبق قيدها برقم  47230 :قيدت فى  2010-07-26برقم ايداع
 16695وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/07/2025ص
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 - 819شركة كنوز باريس دبى للستثمار السياحى والتنمية الزراعية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم :
 49455قيدت فى  2010-12-09برقم ايداع  26843وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/12/2025ص
 - 820شركة الفاطمى للتجارة والستثمار العقارى (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  52868 :قيدت فى
 2011-07-10برقم ايداع  12472وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2026ص
 - 821جسور للنشاءات وادارة المشروعات JOSSOR for Construction and Projects
( Managementش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  53285 :قيدت فى  2011-08-03برقم ايداع
 14375وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/08/2026ص
 - 822اوديادم ( ش.ذ.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  54778 :قيدت فى  2011-10-30برقم ايداع
 20779وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/10/2026ص
 - 823كاستيل اوف سيكيورتي  CASTLE OF SECURITY C.O.Sشركة سبق قيدها برقم 54852 :
قيدت فى  2011-11-02برقم ايداع  21079وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 01/11/2026ص
 - 824روميو انتريورز ( Romeo Interiors L.L.Cش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  55008 :قيدت
فى  2011-11-16برقم ايداع  21763وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/11/2026ص
 - 825المصطفى لتجارة السيارات وقطع غيارها (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  56102 :قيدت فى
 2012-01-17برقم ايداع  1406وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/01/2027ص
 - 826ترانس جلوب غرب بكر انك ش ذ م م طبقا لقانون جزر تركس وكايكوس شركة سبق قيدها برقم :
 57454قيدت فى  2012-03-27برقم ايداع  6627وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2027ص
 - 827الترا للمنتجات الطبيه  U.M.X.Cشركة سبق قيدها برقم  70661 :قيدت فى  2002-06-16برقم
ايداع  2322وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/06/2027
12:00:00ص
 - 828ريتش للتجارة والتوزيع ( Rich For Trade And Distributionش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 72704 :قيدت فى  2014-03-26برقم ايداع  7314وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/03/2024ص
 - 829صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  77515 :قيدت فى  2016-09-26برقم ايداع
 29321وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/09/2026ص
 - 830صيدليات مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم  77515 :قيدت فى  2016-09-26برقم ايداع
 29322وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/09/2026ص
 - 831شركة صيدليات مصر شركة سبق قيدها برقم  77515 :قيدت فى  2015-12-20برقم ايداع
 36681وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/12/2025ص
 - 832الخالدة للستثمار العقارى والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  89525 :قيدت فى 2016-01-06
برقم ايداع  664وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/01/2026
12:00:00ص
 - 833أى أند أم للدعاية و العلن ( I AND Mش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  93816 :قيدت فى
 2016-05-23برقم ايداع  16422وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/05/2026ص
 - 834بوسيتف ايدج لخدمات و استشارات تكنولوجيا المعلومات و التصالت Positive Edge For Ict
 Consulting And Servicesشركة سبق قيدها برقم  98514 :قيدت فى  2016-11-03برقم ايداع
 34059وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/11/2026ص
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 - 835فيو كود  VIEW CODEشركة سبق قيدها برقم  99951 :قيدت فى  2016-12-13برقم ايداع
 40126وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/12/2026ص
 - 836إيجي سمارت ترافيل ( Egy Smart Travelش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101294 :قيدت
فى  2017-01-22برقم ايداع  2639وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/01/2027ص
 - 837هيلثى كير للصناعه و التجارة شركة سبق قيدها برقم  102509 :قيدت فى  2017-02-23برقم
ايداع  7022وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/02/2027
12:00:00ص
 - 838الصقر جروب للسقالت والشدات المعدنية ( Al Saqr Group Scaffolding And Form Work
ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102982 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع  8247وفى تاريخ
 2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2027ص
 - 839شركة ريمني للملبس الجاهزة والتطريز وطباعة المنسوجات شركة سبق قيدها برقم 104318 :
قيدت فى  2017-04-06برقم ايداع  12844وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 05/04/2027ص
 KEY WORLD TECHNOLOGYشركة سبق قيدها برقم :
 - 840كي ورلد تكنولوجي
 104934قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع  15148وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2027ص
 - 841ثرى تك ( TECH 3 -ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105651 :قيدت فى  2017-05-16برقم
ايداع  17624وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2027
12:00:00ص
 - 842ارت تكس لتجارة القمشة ( ART TEXش.ذ.م.م) شركة شركة سبق قيدها برقم  105791 :قيدت
فى  2017-05-18برقم ايداع  18103وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/05/2027ص
 - 843عبارات للتدريب والتنمية شركة سبق قيدها برقم  105829 :قيدت فى  2017-05-21برقم ايداع
 18211وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2027ص
 - 844اى م س أ للخدمات الطبيه  EMSA For Medical Servicesشركة سبق قيدها برقم 106379 :
قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع  20239وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 845ديلفي لنتاج الجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم  106628 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  21248وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 846شركة قلين للزراعة الحديثة واستصلح الراضي شركة سبق قيدها برقم  106640 :قيدت فى
 2017-06-12برقم ايداع  21307وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/06/2027ص
 " - 847وجهات للنشاء و التعمير "
 wejhat for reconstruction and developmentشركة سبق قيدها برقم  106688 :قيدت فى
 2017-06-13برقم ايداع  21491وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 848شركة تراى سايدس لدارة المشروعات  TRI SIDESشركة سبق قيدها برقم  106719 :قيدت فى
 2017-06-14برقم ايداع  21637وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/06/2027ص
 - 849لش  Lushوفقا لقانون  72لسنة  2017شركة سبق قيدها برقم  106894 :قيدت فى
 2017-06-20برقم ايداع  22193وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/06/2027ص
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 - 850كمبيو سيس للتكنولوجيا  -د.مصطفي رافت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  122132 :قيدت فى
 1998-08-01برقم ايداع  8975وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/07/2023ص
 - 851جاب العالميه للصناعات النسيجيه شركة سبق قيدها برقم  137257 :قيدت فى  1997-05-03برقم
ايداع  861وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/05/2027
ص
( )NESAFER.COMشركة سبق قيدها برقم  24894 :قيدت
 - 852نسافر دوت كوم
فى  2007-05-30برقم ايداع  10289وفى تاريخ  2022-06-18تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 - 853الفتح للتنمية الزراعية والعقارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  26064 :قيدت فى 2007-07-29
برقم ايداع  14646وفى تاريخ  2022-06-18تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/07/2022
12:00:00ص
 - 854شركه جاب العالميه للصناعات النسيجيه شركة سبق قيدها برقم  1297 :قيدت فى 1998-08-18
برقم ايداع  3792وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/08/2023
12:00:00ص
 - 855شركة البابطين للطاقة والتصالت مصر شركة سبق قيدها برقم  1322 :قيدت فى 1997-07-10
برقم ايداع  639وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/07/2027
12:00:00ص
 - 856شركة البابطين للطاقة والتصالت  -مصر شركة سبق قيدها برقم  1322 :قيدت فى
 2011-10-10برقم ايداع  19016وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/10/2026ص
 - 857اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  2389 :قيدت فى  1999-02-04برقم ايداع  512وفى
تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/02/2024ص
 - 858اسينو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم  2399 :قيدت فى  1999-02-07برقم ايداع  558وفى
تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/02/2024ص
 - 859الشركه الدوليه للملحه والشحن شركة سبق قيدها برقم  2474 :قيدت فى  1999-02-18برقم ايداع
 791وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/02/2024ص
 - 860كومباني انتر ناشيونال واجن لى ترافيل بلجيكية شركة سبق قيدها برقم  3523 :قيدت فى
 2009-10-14برقم ايداع  20741وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/10/2024ص
 - 861مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  5352 :قيدت فى  2000-06-22برقم ايداع 3333
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/06/2025ص
 - 862مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  5352 :قيدت فى  2000-06-22برقم ايداع 3334
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/06/2025ص
 - 863شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  5397 :قيدت فى  2000-06-19برقم ايداع
 3225وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2025ص
 - 864شركه التوحيد للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  6077 :قيدت فى  2000-10-24برقم
ايداع  5887وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/10/2025
12:00:00ص
 - 865شركه جنرال تك جورج لويس جورجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6484 :قيدت فى
 2002-06-04برقم ايداع  488وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 866الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7373 :قيدت فى  2001-08-01برقم ايداع
 4029وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/07/2026ص
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 - 867اندر سى ادفنشرس ردسى شركة سبق قيدها برقم  8529 :قيدت فى  2002-05-09برقم ايداع
 2098وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/05/2027ص
 - 868شركه جلوبال للمصاعد والسللم الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم  8659 :قيدت فى
 2005-03-25برقم ايداع  1000024وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/03/2025ص
 - 869عادل محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  12823 :قيدت فى  2005-03-15برقم
ايداع  1964وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2020
12:00:00ص
 - 870شركه جاب العالميه للصناعات النسيجيه شركة سبق قيدها برقم  13725 :قيدت فى 1997-03-03
برقم ايداع  390وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/03/2027
12:00:00ص
 - 871شركه ترافل لين للتنميه السياحيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  15271 :قيدت فى
 2005-06-21برقم ايداع  8536وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2025ص
 - 872شركه ترافل لين للتنميه السياحيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  15271 :قيدت فى
 2005-06-21برقم ايداع  1000019وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2025ص
 - 873ايه تي ام ايجيبت للتنميه والستثمار  A.T.M.EGYPT -شركة سبق قيدها برقم  18135 :قيدت
فى  2006-03-19برقم ايداع  3597وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/03/2026ص
 - 874جامو للنتاج الفنى  jammo art prductionشركة سبق قيدها برقم  21585 :قيدت فى
 2006-12-10برقم ايداع  19092وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/12/2026ص
 - 875صيدليات مصر شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2015-10-25برقم ايداع 30247
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/10/2025ص
 - 876شركة منتجع شمس جاردن السياحى شركة سبق قيدها برقم  25026 :قيدت فى 2007-06-05
برقم ايداع  10720وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/06/2027
12:00:00ص
 - 877رويال هومز للتسويق العقارى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  32683 :قيدت فى 2008-06-02
برقم ايداع  11745وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/06/2023
12:00:00ص
 - 878شركة بروسيد للتنمية المجتمعية ( Proseed Community Developmentش.ذ.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  53101 :قيدت فى  2011-07-21برقم ايداع  13562وفى تاريخ  2022-06-19تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/07/2026ص
 - 879وايت مايز  WHITE MAZE L L Cشركة سبق قيدها برقم  56486 :قيدت فى 2012-02-08
برقم ايداع  2805وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/02/2027
12:00:00ص
 - 880بساتين الوادى للحاصلت البستانية شركة سبق قيدها برقم  58291 :قيدت فى  2012-05-09برقم
ايداع  9812وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/05/2027
12:00:00ص
 - 881سينرجى للستشارات والهندسه شركة سبق قيدها برقم  59493 :قيدت فى  2012-07-15برقم
ايداع  14799وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/07/2027
12:00:00ص
 - 882سينرجى شركة سبق قيدها برقم  59494 :قيدت فى  2012-07-15برقم ايداع  14800وفى
تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2027ص
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 - 883سينرجى للتجاره شركة سبق قيدها برقم  59495 :قيدت فى  2012-07-15برقم ايداع 14801
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/07/2027ص
 - 884النيل الزرق للشحن والتجارة (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  78525 :قيدت فى 2014-12-10
برقم ايداع  29908وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/12/2024
12:00:00ص
 - 885ايهاب محمد السعدي و شريكته شركة سبق قيدها برقم  79028 :قيدت فى  2014-12-30برقم
ايداع  32111وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/12/2024
12:00:00ص
 - 886كونتكت فارما شركة سبق قيدها برقم  79028 :قيدت فى  2014-12-30برقم ايداع 32111
وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/12/2024ص
 - 887الشركة العربية المشتركة للطاقة المتجددة ( UACREش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 79528 :
قيدت فى  2015-01-19برقم ايداع  1593وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 18/01/2025ص
 - 888بى سى الشرق الوسط و شمال افريقيا لمشاريع الطاقة المتجددة و الستشارات الهندسية و البيئية Bc -
 M.E.N.A Environmental And Engineering Consultant Renewable Enerشركة سبق
قيدها برقم  80775 :قيدت فى  2015-03-05برقم ايداع  6161وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2025ص
 - 889سعيد مصطفى سلم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  82284 :قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع
 11942وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/04/2025ص
 - 890شركة بينك لف  pink loveشركة سبق قيدها برقم  86677 :قيدت فى  2015-10-01برقم ايداع
 27488وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/09/2025ص
 - 891ذاجرانتى للتنمية السياحية  The Guaranteeشركة سبق قيدها برقم  94152 :قيدت فى
 2016-06-01برقم ايداع  17761وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/05/2026ص
 - 892احمد عبد ا عبد السلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  95990 :قيدت فى  2016-08-09برقم
ايداع  24629وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/08/2026
12:00:00ص
 - 893عالم القمشه لتجاره الجمله والتجزئه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  97270 :قيدت فى
 2016-09-25برقم ايداع  29259وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/09/2026ص
 - 894فيوتشر للستثمار الصناعي و التجارة (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  98486 :قيدت فى
 2016-11-02برقم ايداع  33887وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/11/2026ص
 - 895الصفا للمواسير ومنتجات البلستيك شركة سبق قيدها برقم  99835 :قيدت فى  2016-12-08برقم
ايداع  39695وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/12/2026
12:00:00ص
 - 896باور تكنولوجى للمقاولت (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100419 :قيدت فى 2016-12-27
برقم ايداع  42058وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/12/2026
12:00:00ص
 SKY DISINFECTION COMPANYشركة سبق قيدها برقم :
 - 897سكاي للتطهير والحماية
 100978قيدت فى  2017-01-12برقم ايداع  1511وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/01/2027ص
 - 898مركز شجرة الحياة للعلج الطبيعي ( Tree Of Lifeش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 102575 :
قيدت فى  2017-02-26برقم ايداع  7168وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 25/02/2027ص
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 - 899مركز حي الجامعة لليزر و الجلدية شركة سبق قيدها برقم  103914 :قيدت فى 2017-03-27
برقم ايداع  11412وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/03/2027
12:00:00ص
 - 900سمارت داينماك  SMART DYNAMICشركة سبق قيدها برقم  104537 :قيدت فى
 2017-04-12برقم ايداع  13685وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/04/2027ص
 - 901كيه كيه فور تريدنج ( K K FOR TRADINGش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105446 :قيدت
فى  2017-05-11برقم ايداع  16861وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/05/2027ص
 - 902برينسيبال سوفتوير  PRINCIPAL SOFTWAREشركة سبق قيدها برقم  105544 :قيدت فى
 2017-05-14برقم ايداع  17220وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/05/2027ص
 - 903زخرف للتجارة والدعاية والعلن( Zokhrof For Advertising Agency Tradingش.م.م)
شركة سبق قيدها برقم  106386 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع  20246وفى تاريخ
 2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 Cairokee Productionsشركة سبق قيدها برقم :
 - 904شركة كايروكى للنتاج الفنى
 106675قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع  21451وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 905كيدز هب للخدمات الترفيهيه و التعليميه شركة سبق قيدها برقم  106689 :قيدت فى
 2017-06-13برقم ايداع  21492وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 906التامر للتجارة والمقاولت  E.T.Cشركة سبق قيدها برقم  107007 :قيدت فى 2017-06-21
برقم ايداع  22599وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/06/2027
12:00:00ص
 - 907مجموعه قمم البداع للدراسات و التدريب و الستشارات شركة سبق قيدها برقم  107627 :قيدت فى
 2017-07-18برقم ايداع  25352وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/07/2027ص
 - 908شركــــة ميتل مصر  Metel Misrشركة سبق قيدها برقم  107675 :قيدت فى 2017-07-19
برقم ايداع  25595وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 909مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418 :قيدت فى  2000-06-19برقم ايداع
 3224وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/06/2025ص
 - 910مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418 :قيدت فى  2000-06-21برقم ايداع
 3329وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2025ص
 - 911المتحده لخدمات وتطبيقات الحاسبات زاد سليوشتز  ZAD SOLUTIONSش.م.م شركة سبق قيدها
برقم  147653 :قيدت فى  2002-06-17برقم ايداع  6534وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/06/2017ص
 - 912اصبح شركة مصر الصفا للستيراد ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  294744 :قيدت فى
 1996-03-28برقم ايداع  2642وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/03/2026ص
 - 913الشركه الدوليه للملحه والشحن شركة سبق قيدها برقم  303786 :قيدت فى  1999-02-18برقم
ايداع  791وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/02/2024
ص
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 - 914الشركه الدوليه للملحه والشحن (استكو) شركة سبق قيدها برقم  303786 :قيدت فى
 1997-04-21برقم ايداع  7595وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/04/2027ص
 - 915الشركه الدوليه للتنميه العقاريه والسياحيه شركة سبق قيدها برقم  304987 :قيدت فى
 1997-06-04برقم ايداع  10828وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 916الترا للمنتجات الطبيه ( التراميد )  U.M.I.Cشركة سبق قيدها برقم  346697 :قيدت فى
 2002-06-16برقم ايداع  10235وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/06/2027ص
 - 917شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  2387 :قيدت فى  2000-06-18برقم ايداع
 3189وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2025ص
 - 918شركه جيمكا للعمال الهندسيه م جمال عبد الناصر ابراهيم طلبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 3981قيدت فى  2009-07-14برقم ايداع  14754وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2024ص
 - 919مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  5352 :قيدت فى  2000-06-22برقم ايداع 3335
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/06/2025ص
 - 920شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  5397 :قيدت فى  2010-05-17برقم ايداع
 10630وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2025ص
 - 921شركه جلوبال للمصاعد والسللم الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم  8659 :قيدت فى
 2002-06-13برقم ايداع  2720وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
 - 922جلوبال للمصاعد والسللم الكهربائية ش م م شركة سبق قيدها برقم  8659 :قيدت فى
 2007-09-24برقم ايداع  19363وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/09/2022ص
 - 923اوديس ترافل للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم  8786 :قيدت فى  2007-07-08برقم ايداع
 13329وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/07/2027ص
 - 924اوديس ترافل للسياحة شركة سبق قيدها برقم  8786 :قيدت فى  2006-12-17برقم ايداع
 20204وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/12/2026ص
 - 925داس للخدمات السياحيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  17934 :قيدت فى  2006-03-01برقم
ايداع  2640وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/02/2026
12:00:00ص
 - 926مزارع السلم لنتاج اللبان شركة سبق قيدها برقم  18357 :قيدت فى  2012-05-30برقم ايداع
 11437وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 927الكوثر انترناشيونال للتجارة والتوكيلت كنت  KINTشركة سبق قيدها برقم  24984 :قيدت فى
 2007-06-03برقم ايداع  10559وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/06/2027ص
 - 928مستشفى العزائم للطب النفسى وعلج الدمان شركة سبق قيدها برقم  25247 :قيدت فى
 2007-06-14برقم ايداع  11699وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/06/2027ص
 - 929مستشفى العزائم للطب النفسى وعلج الدمان شركة سبق قيدها برقم  25247 :قيدت فى
 2015-08-12برقم ايداع  22377وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/08/2025ص
 - 930ايفوم ايجيبت للستيراد والتصدير والتصنيع والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم :
 25555قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع  13038وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
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 - 931ايفوم ايجيبت للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  25555 :قيدت فى
 2016-10-23برقم ايداع  32252وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/10/2026ص
 - 932وندر جلوبال للتجارة والتوزيع ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  25870 :قيدت فى 2007-07-19
برقم ايداع  14327وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 933الراشد للستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  37589 :قيدت فى  2009-03-12برقم
ايداع  5095وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/03/2024
12:00:00ص
 - 934الشركه الدوليه للستثمار السياحي والفندقى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  44044 :قيدت فى
 2002-06-19برقم ايداع  2711وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/06/2027ص
 - 935الباب للتجارة والمقاولت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  45786 :قيدت فى  2010-05-16برقم
ايداع  10580وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/05/2025
12:00:00ص
 - 936ام ايه لينلندرى شركة سبق قيدها برقم  46918 :قيدت فى  2010-07-11برقم ايداع 15384
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/07/2025ص
 - 937شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  53097 :قيدت فى  2000-06-27برقم ايداع
 3449وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2025ص
 - 938مونرول إيجيبت للتصنيع (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  54434 :قيدت فى 2011-10-13
برقم ايداع  19389وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/10/2026
12:00:00ص
 - 939الشركه المصريه للتجميل ( نيل فاشون ) (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  57765 :قيدت فى
 2012-04-10برقم ايداع  7869وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/04/2027ص
 - 940محمد بدوى اسماعيل بدوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58046 :قيدت فى 2012-04-24
برقم ايداع  8880وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 941ترانس ورلد للمطاعم والستثمار السياحى شركة سبق قيدها برقم  58467 :قيدت فى
 2012-05-17برقم ايداع  10489وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/05/2027ص
 - 942شركة تكامل للنظمة شركة سبق قيدها برقم  58480 :قيدت فى  2012-05-20برقم ايداع
 10562وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2027ص
 - 943الفايق للهندسة والتجارة شركة سبق قيدها برقم  58597 :قيدت فى  2012-05-27برقم ايداع
 11046وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2027ص
 - 944فيرونا ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  58636 :قيدت فى  2012-05-28برقم ايداع 11217
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2027ص
 - 945مستشفى العظام والصابات التخصصى شركة سبق قيدها برقم  59354 :قيدت فى 2012-07-05
برقم ايداع  14237وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/07/2027
12:00:00ص
 - 946سيسترونيك للستيراد و التصدير (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  68667 :قيدت فى
 2013-09-17برقم ايداع  19968وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/09/2023ص
 - 947الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  74807 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 16784وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
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 - 948الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  74807 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 16785وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 949السبانية المصرية للستشارات الذكية ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  81049 :قيدت فى
 2015-03-16برقم ايداع  7355وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2025ص
 - 950مستشفى قشطوخ الطبى شركة سبق قيدها برقم  83764 :قيدت فى  2015-06-07برقم ايداع
 16437وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/06/2025ص
 - 951انتجريتد جرين سليوشنز للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم  87939 :قيدت فى
 2015-11-17برقم ايداع  32871وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/11/2025ص
 - 952الحلول المستدامة  Sustainable Solutionsشركة سبق قيدها برقم  90470 :قيدت فى
 2016-02-07برقم ايداع  4048وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/02/2026ص
 - 953اسماعيل سعيد اسماعيل احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  90795 :قيدت فى 2016-02-17
برقم ايداع  5372وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/02/2026
12:00:00ص
 - 954جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد شركة سبق قيدها برقم  90817 :قيدت فى  2016-02-18برقم
ايداع  5411وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/02/2026
12:00:00ص
 - 955العالمية لدارة مصانع السمنت شركة سبق قيدها برقم  93467 :قيدت فى  2016-05-11برقم
ايداع  15206وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/05/2026
12:00:00ص
 - 956انتجريتد جرين سليوشنز لنظم التكنولوجيا شركة سبق قيدها برقم  93513 :قيدت فى
 2016-05-12برقم ايداع  15375وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/05/2026ص
 - 957شركة أمان الهندسية التجارية (الماسة) شركة سبق قيدها برقم  97896 :قيدت فى 2016-10-17
برقم ايداع  31556وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/10/2026
12:00:00ص
 - 958يونايتد بلس للرعاية الطبية( United Plus For Medical Careش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 97956قيدت فى  2016-10-18برقم ايداع  31811وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/10/2026ص
 - 959مصنع الشروق للصوب الزراعية و الصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم  99649 :قيدت فى
 2016-12-04برقم ايداع  39100وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/12/2026ص
 - 960اى بى فوجت جى ام بى اتش  (I bVogt GMBHفرع شركة ذات مسئولية محدودة طبقا لقانون المانيا )
شركة سبق قيدها برقم  101279 :قيدت فى  2017-01-22برقم ايداع  2580وفى تاريخ 2022-06-20
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2027ص
 - 961فروزن فوود للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  102945 :قيدت فى  2017-03-05برقم
ايداع  8147وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/03/2027
12:00:00ص
 - 962سجنتشر انترناشيونال جروب لدارة المشروعات والتسويق العقارى Signature International
( Group Sigش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102991 :قيدت فى  2017-03-06برقم ايداع 8303
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/03/2027ص
 - 963محمد ابراهيم علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  103306 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع
 9453وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/03/2027ص
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 964وان ليف للتجارة والتوكيلت  Life For Trading And Agencies1شركة سبق قيدها برقم :
 103574قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع  10215وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2027ص
 - 965ديار ترك ( DIAR TURKش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104089 :قيدت فى 2017-03-30
برقم ايداع  11982وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/03/2027
12:00:00ص
 - 966نقش لدارة المطاعم ( مطعم اكله ) شركة سبق قيدها برقم  104448 :قيدت فى 2017-04-11
برقم ايداع  13356وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/04/2027
12:00:00ص
 - 967بنايات للستثمار والتطوير العمرانى شركة سبق قيدها برقم  104752 :قيدت فى 2017-04-19
برقم ايداع  14376وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/04/2027
12:00:00ص
 - 968السيد ابراهيم سليمان السيد صقر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  105087 :قيدت فى
 2017-05-02برقم ايداع  15633وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/05/2027ص
 - 969اس واى ايه جروب للبرمجيات والدعاية والعلن S.Y.A GROUPشركة سبق قيدها برقم :
 105530قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع  17206وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/05/2027ص
 - 970السيد صلح السيد على وشريكته شركة سبق قيدها برقم  105530 :قيدت فى  2017-05-14برقم
ايداع  17206وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/05/2027
12:00:00ص
 - 971سبيد تك للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم  105795 :قيدت فى  2017-05-18برقم ايداع
 18120وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/05/2027ص
 - 972بلو كرنش للبرمجيات و الحلول الرقمية  blue crunchشركة سبق قيدها برقم  106149 :قيدت فى
 2017-05-29برقم ايداع  19387وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/05/2027ص
 - 973شركــــة بادك للتجارة و التوزيع  PADCشركة سبق قيدها برقم  106840 :قيدت فى
 2017-06-19برقم ايداع  22220وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/06/2027ص
 - 974شركة المها لعمال الهندسة و التجارة والمقاولت العامة والخاصة ) شركة سبق قيدها برقم :
 106920قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع  22352وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2027ص
 - 975بلوباص للنقل الجماعى و الرحلت شركة سبق قيدها برقم  107653 :قيدت فى 2017-07-19
برقم ايداع  25464وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 976السيد عبدالمعبود محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  107699 :قيدت فى  2017-07-20برقم
ايداع  25641وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/07/2027
12:00:00ص
 - 977تراي ستون للتجارة والمقاولت ش م م  tri stoneشركة سبق قيدها برقم  107703 :قيدت فى
 2017-07-20برقم ايداع  25658وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/07/2027ص
 - 978المصريين للتجاره والتنميه القتصاديه شركة سبق قيدها برقم  299881 :قيدت فى 2002-03-17
برقم ايداع  1351وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/03/2027
12:00:00ص
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 - 979شركة المصريين للتجارة التنمية شركة سبق قيدها برقم  299881 :قيدت فى  2002-03-17برقم
ايداع  1352وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/03/2027
12:00:00ص
 - 980المروه للمن والحراسه شركة سبق قيدها برقم  303942 :قيدت فى  1997-04-30برقم ايداع
 8098وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027ص
 - 981رومي للصناعات الغذائيه علء الدين عبدالجليل السيد رضوان وشركاه شركة سبق قيدها برقم :
 304816قيدت فى  1997-05-28برقم ايداع  2892وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2027ص
 - 982رومي للصناعات الغذائيه ( علء الدين عبدالجليل السيد رضوان وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم :
 304816قيدت فى  1997-05-28برقم ايداع  10336وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2027ص
 - 983الشركه الثلثيه للتجاره الدوليه شركة سبق قيدها برقم  98 :قيدت فى  1998-02-21برقم ايداع
 251وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/02/2023ص
 - 984شركة حبيب للمنتجات الورقية شركة سبق قيدها برقم  319 :قيدت فى  1996-01-03برقم ايداع
 8وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/01/2026ص
 - 985المتحده للستثمار السياحي والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  3460 :قيدت فى 1999-07-19
برقم ايداع  3936وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2024
12:00:00ص
 - 986توتال انرجيز للتسويق إيجيبت
 TotalEnergies Marketing Egyptشركة سبق قيدها برقم  8724 :قيدت فى  2002-07-02برقم
ايداع  3031وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/07/2027
12:00:00ص
 - 987شركه كواليتي للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  8798 :قيدت فى  2011-03-03برقم
ايداع  3675وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/03/2026
12:00:00ص
 - 988كواليتي للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  8798 :قيدت فى  2015-10-20برقم ايداع
 28930وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/10/2025ص
 - 989كواليتي للتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم  10129 :قيدت فى  2003-07-30برقم ايداع
 3746وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2023ص
 - 990مزارع السلم لنتاج اللبان ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  18357 :قيدت فى 2006-04-05
برقم ايداع  4531وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/04/2026
12:00:00ص
 - 991شركة منتجع شمس جاردن السياحى شركة سبق قيدها برقم  25026 :قيدت فى 2011-01-05
برقم ايداع  384وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/01/2021
12:00:00ص
 - 992منتجع شمس جاردن السياحى ش م م شركة سبق قيدها برقم  25026 :قيدت فى 2008-03-02
برقم ايداع  4509وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/03/2023
12:00:00ص
 - 993شركة منتجع شمس جاردن السياحى ش م م شركة سبق قيدها برقم  25026 :قيدت فى
 2010-09-08برقم ايداع  19962وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/09/2025ص
 - 994بروفايل للدعاية شركة سبق قيدها برقم  25193 :قيدت فى  2007-06-12برقم ايداع 11480
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
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 - 995الشركة المصرية للتجارة العامة والمقاولت ش م م شركة سبق قيدها برقم  25690 :قيدت فى
 2007-07-11برقم ايداع  13575وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/07/2027ص
 - 996رمسيس تكنولوجيز شركة سبق قيدها برقم  25835 :قيدت فى  2007-07-18برقم ايداع
 14241وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2022ص
 - 997الشرق الوسط للهندسة والتصالت شركة سبق قيدها برقم  25857 :قيدت فى 2007-07-19
برقم ايداع  14285وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 998تمارندو بيتش كلوب انترناشيونال ( سينا دايف كلوب ) شركة سبق قيدها برقم  26783 :قيدت فى
 1995-12-05برقم ايداع  5247وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/12/2025ص
 - 999دلتا جروب للتجارة والستثمار ش م م شركة سبق قيدها برقم  29651 :قيدت فى 2008-01-13
برقم ايداع  680وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/01/2023
12:00:00ص
 - 1000الدلتا للرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم  30790 :قيدت فى  1997-06-03برقم ايداع
 3731وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2027ص
 - 1001دلتا جروب للتجارة والستثمار ش م م شركة سبق قيدها برقم  33176 :قيدت فى 2008-06-23
برقم ايداع  13697وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/06/2023
12:00:00ص
 - 1002كابلت مصر شركة سبق قيدها برقم  42455 :قيدت فى  2009-11-23برقم ايداع 23971
وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/11/2024ص
 - 1003ابوعوف للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  55801 :قيدت فى  2012-01-02برقم ايداع
 200وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/01/2027ص
 - 1004شركة النيل للستثمار و التجارة الخارجية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  56851 :قيدت فى
 2012-02-26برقم ايداع  4270وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/02/2027ص
 - 1005هانى فتحى فريد خلف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  57215 :قيدت فى  2012-03-15برقم
ايداع  5687وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2027
12:00:00ص
 - 1006مونارك جروب تي ام جي  THE MONARCH GROUP - TMGشركة سبق قيدها برقم :
 58819قيدت فى  2012-06-06برقم ايداع  12022وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 1007الهليه لتكنولوجيا الكيماويات ( دلتا ) شركة سبق قيدها برقم  59068 :قيدت فى 2012-06-20
برقم ايداع  13051وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/06/2027
12:00:00ص
 - 1008شركة مركز تقارب الثقافات والترجمة Center for Intercultural Dialogue and
 Translationsشركة سبق قيدها برقم  59123 :قيدت فى  2012-06-25برقم ايداع  13309وفى
تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2027ص
 - 1009ثرى أم للغذية والتجارة شركة سبق قيدها برقم  59590 :قيدت فى  2012-07-18برقم ايداع
 15164وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/07/2027ص
 - 1010ياسر أبو المكارم احمد على و شريكة شركة سبق قيدها برقم  72372 :قيدت فى 2014-03-12
برقم ايداع  6095وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/03/2024
12:00:00ص
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 - 1011شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  74807 :قيدت فى 2014-06-24
برقم ايداع  15638وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/06/2024
12:00:00ص
 - 1012الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  74807 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 16786وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 1013هايبر فارما للصناعات الدوائية شركة سبق قيدها برقم  75718 :قيدت فى  2014-08-14برقم
ايداع  19166وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/08/2024
12:00:00ص
 - 1014اللفية الثالثه للدراسات و التدريب (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  78515 :قيدت فى
 2014-12-10برقم ايداع  29892وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/12/2024ص
 - 1015هايبر فارما للصناعات الدوائية شركة سبق قيدها برقم  79071 :قيدت فى  2014-12-31برقم
ايداع  32249وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/12/2024
12:00:00ص
 - 1016الساس للتطوير العقارى Frd
( )Foundation For Real Estate Development Frdشركة سبق قيدها برقم  80702 :قيدت
فى  2015-03-03برقم ايداع  5832وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/03/2025ص
 - 1017تو لين المصرية للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  85202 :قيدت فى 2015-08-05
برقم ايداع  21902وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/08/2025
12:00:00ص
 - 1018بترا افريقيا للخدمات البترولية ( Petra Petroleum Services Africaش.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  100464 :قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع  42232وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/12/2026ص
 - 1019ميونخ للمقاولت و التوريدات (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102115 :قيدت فى
 2017-02-14برقم ايداع  5667وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/02/2027ص
 - 1020عبد التواب مصري يونس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  103468 :قيدت فى 2017-03-15
برقم ايداع  9923وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/03/2027
12:00:00ص
 - 1021سيجمنت ايجيبت ( Segment Egyptش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103799 :قيدت فى
 2017-03-23برقم ايداع  11034وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/03/2027ص
 - 1022ستونز للستثمار والتطوير العقاري Stones for realestate investment and
( developmentش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104082 :قيدت فى  2017-03-30برقم ايداع
 11967وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/03/2027ص
 - 1023شركة الهدى للمفروشات (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104505 :قيدت فى 2017-04-12
برقم ايداع  13572وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/04/2027
12:00:00ص
 - 1024تمارا لصناعة مستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم  104524 :قيدت فى 2017-04-12
برقم ايداع  13642وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/04/2027
12:00:00ص
 - 1025ابو بكر الصديق محمد فخر الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم  106196 :قيدت فى
 2017-05-30برقم ايداع  19560وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
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 - 1026تياهومز للمقاولت العامه و التسويق العقاري شركة سبق قيدها برقم  106915 :قيدت فى
 2017-06-20برقم ايداع  22330وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/06/2027ص
 - 1027بريستو للبريد والخدمات اللوجيستيه Presto for courier and logistics servicesشركة
سبق قيدها برقم  106972 :قيدت فى  2017-06-21برقم ايداع  22564وفى تاريخ  2022-06-21تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2027ص
 - 1028شركة بناية للستشارات والتدريب شركة سبق قيدها برقم  107066 :قيدت فى 2017-06-28
برقم ايداع  22848وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/06/2027
12:00:00ص
 - 1029أوفر سيز للخدمات الدولية شركة سبق قيدها برقم  107495 :قيدت فى  2017-07-13برقم ايداع
 24758وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2027ص
 - 1030شركه ايماك لمخازن التبريد ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  306052 :قيدت فى 1997-07-12
برقم ايداع  13679وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/07/2027
12:00:00ص
 - 1031التعاون للصناعات النسيجية والملبس الجاهزة هاشم ابراهيم هاشم الدغرى وشريكته شركة سبق قيدها
برقم  2425 :قيدت فى  2000-06-03برقم ايداع  356وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2025ص
 - 1032مستشفي العاشر من رمضان ( احمد عبد الحكيم هاشم وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم 3138 :
قيدت فى  2002-04-24برقم ايداع  252وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 1033احمد محمد عبد الحليم يوسف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3205 :قيدت فى 2002-06-12
برقم ايداع  422وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 1034اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م
(دامجة) شركة سبق قيدها برقم  4040 :قيدت فى  2001-10-07برقم ايداع  1112وفى تاريخ
 2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/10/2026ص
 - 1035شركه تيفولي ترافل شركة سبق قيدها برقم  5209 :قيدت فى  2000-05-21برقم ايداع 2605
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2025ص
 - 1036جولدن فوم لصناعه السفنج الصناعي والمفروشات ( حلمى انور محمد وشركاه ) شركة سبق قيدها
برقم  6039 :قيدت فى  2005-01-05برقم ايداع  38وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/01/2025ص
 - 1037شركه الصفوه للتكييف والتجاره شركة سبق قيدها برقم  8369 :قيدت فى  2002-03-28برقم
ايداع  1505وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/03/2027
12:00:00ص
 - 1038اندماج شركة صناعة المركزات الحديثة ش.م.م (مندمجة) فى شركة المروة للصناعات الغذائية ش.م.م
(دامجة) شركة سبق قيدها برقم  13129 :قيدت فى  2005-04-04برقم ايداع  3138وفى تاريخ
 2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/04/2025ص
 - 1039شركة المصيلحى لتوزيع وصيانة السيارات والهياكل  M.D.Cشركة سبق قيدها برقم 16998 :
قيدت فى  2005-12-04برقم ايداع  16721وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/12/2025ص
 - 1040شركة نيقولى ترانيل شركة سبق قيدها برقم  22928 :قيدت فى  2007-02-27برقم ايداع
 3568وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2027ص
 - 1041الموزعون المتحدون لميراكو (ادميركو) شركة سبق قيدها برقم  23037 :قيدت فى
 2007-03-05برقم ايداع  3933وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/03/2027ص
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 - 1042الموزعون المتحدون لميراكو (ادميركو) شركة سبق قيدها برقم  23037 :قيدت فى
 2007-03-05برقم ايداع  3934وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/03/2027ص
 - 1043الموزعون المتحدون لميراكو (ادميركو) شركة سبق قيدها برقم  23038 :قيدت فى
 2007-03-05برقم ايداع  3935وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/03/2027ص
 - 1044وحيد جمال بكر قطب شركة سبق قيدها برقم  23837 :قيدت فى  2007-04-11برقم ايداع
 6580وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
 - 1045سيلفر مون للستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  24661 :قيدت فى 2007-05-20
برقم ايداع  9448وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/05/2027
12:00:00ص
 - 1046التربى للصناعات الحديدية ( جمال نصر مصطفى التربى وشريكته ) شركة سبق قيدها برقم :
 25377قيدت فى  2007-06-27برقم ايداع  12333وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2027ص
 - 1047اعمار القلعة للستصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية والستثمار العقارى ش ذ م م شركة
سبق قيدها برقم  29768 :قيدت فى  2008-01-16برقم ايداع  1042وفى تاريخ  2022-06-22تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/01/2023ص
 - 1048د .جو للزيوت النباتيه والطبيه والعصائر والمركزات -بيشوى عماد عزيز وشركاه شركة سبق قيدها
برقم  51071 :قيدت فى  1996-12-21برقم ايداع  3367وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/12/2026ص
 - 1049الهادي للمقاولت العمومية والمتكاملة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  54288 :قيدت فى
 2011-10-05برقم ايداع  18560وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/10/2026ص
 - 1050ادفانسد كمبيوتر سوليوشنز( ADVANCED COMPUTER SOLUTIONS )ACSش.ذ.م.م
شركة سبق قيدها برقم  54459 :قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع  19499وفى تاريخ 2022-06-22
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/10/2026ص
 - 1051ايدج ديزاين هاوس (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  54707 :قيدت فى  2011-10-26برقم
ايداع  20487وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/10/2026
12:00:00ص
 - 1052شركة وكالة افريكانا للدعاية و العلن شركة سبق قيدها برقم  58733 :قيدت فى 2012-06-03
برقم ايداع  11649وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/06/2027
12:00:00ص
 - 1053الميراج بلزا للستثمار والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم  59146 :قيدت فى
 2012-06-26برقم ايداع  13374وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/06/2027ص
 - 1054أوغاريت للصناعات النسيجية  Ugarit Textile For Industriesشركة سبق قيدها برقم :
 68629قيدت فى  2013-09-16برقم ايداع  19828وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/09/2023ص
 - 1055كايرو انترناشيونال باك (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  73322 :قيدت فى 2014-04-20
برقم ايداع  9654وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/04/2024
12:00:00ص
 - 1056شركة ليد ويف ( LED WAVEش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  83969 :قيدت فى
 2015-06-14برقم ايداع  17218وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/06/2025ص

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

Page 1353 of 1372

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 1057شركة كيوبكس لحلول العمال  Cubex Solutionsشركة سبق قيدها برقم  90915 :قيدت فى
 2016-02-22برقم ايداع  5741وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/02/2026ص
 - 1058زياد عبد الكريم طالب اغا وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  92791 :قيدت فى 2016-04-19
برقم ايداع  13034وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/04/2026
12:00:00ص
 - 1059اجرو للخدمات اللوجستية شركة سبق قيدها برقم  93276 :قيدت فى  2016-05-08برقم ايداع
 14534وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/05/2026ص
 - 1060شركة جولدن هورس للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  94986 :قيدت فى
 2016-07-04برقم ايداع  21022وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/07/2026ص
 - 1061شركة المغربل للمشويات لداره المطاعم شركة سبق قيدها برقم  98443 :قيدت فى
 2016-11-01برقم ايداع  33753وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/10/2026ص
 - 1062فريتيز جروب ( VARIETIES GROUPش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104367 :قيدت
فى  2017-04-09برقم ايداع  13071وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/04/2027ص
 - 1063بناه للتشطيبات (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  104590 :قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع
 13847وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/04/2027ص
 - 1064الصبح للطاقة الشمسية Alsubh Solar Power S.A.Eشركة سبق قيدها برقم 104609 :
قيدت فى  2017-04-13برقم ايداع  13893وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 12/04/2027ص
 - 1065مكتبة العبيكان الرقمية شركة سبق قيدها برقم  104658 :قيدت فى  2017-04-16برقم ايداع
 14026وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/04/2027ص
 - 1066آشي كيدز للتجاره شركة سبق قيدها برقم  105199 :قيدت فى  2017-05-04برقم ايداع
 16010وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/05/2027ص
 - 1067جي سي بي للخدمات الستشارية ( Gcp Consultancy Servicesش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  106382 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع  20242وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 1068شامكو جروب للطاقة الشمسية وتجارة اجهزة التكييف شركة سبق قيدها برقم  106391 :قيدت فى
 2017-06-04برقم ايداع  20251وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/06/2027ص
 - 1069عماد نبيل مينا حنين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  106813 :قيدت فى  2017-06-18برقم
ايداع  21932وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 BIDش م م شركة سبق قيدها برقم  106864 :قيدت فى
 - 1070بنا للستثمار والتنمية
 2017-06-19برقم ايداع  22142وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/06/2027ص
 - 1071شركه الرجوان للرخام والجرانيت  ALARJAWANشركة سبق قيدها برقم  107106 :قيدت
فى  2017-07-03برقم ايداع  23024وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/07/2027ص
 - 1072شركة سوالين للبرامج التنموية  Sue Ellen for Program Developmentشركة سبق قيدها
برقم  107120 :قيدت فى  2017-07-03برقم ايداع  23141وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
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 - 1073بيت نوريش لصناعة العلف  Pet Nourishشركة سبق قيدها برقم  107309 :قيدت فى
 2017-07-10برقم ايداع  23932وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2027ص
 - 1074شركة بيتفولى ترافيل شركة سبق قيدها برقم  302588 :قيدت فى  2007-03-19برقم ايداع
 5094وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2027ص
 - 1075شركه الطلئع المصريه للتجارة الدوليه شركة سبق قيدها برقم  302884 :قيدت فى
 1997-03-15برقم ايداع  4969وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/03/2027ص
 - 1076شركه هورايزون للستثمار الصناعى والتجارى شركة سبق قيدها برقم  309984 :قيدت فى
 2006-05-15برقم ايداع  6501وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/05/2026ص
 - 1077شركه المصريه الميريكيه لدرفله الصلب شركة سبق قيدها برقم  3599 :قيدت فى
 1999-08-09برقم ايداع  4370وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/08/2024ص
 - 1078الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15768وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 1079الشركه العربيه لداره المنشات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  8200 :قيدت فى 2002-02-11
برقم ايداع  850وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/02/2027
12:00:00ص
 - 1080شركة قللى للتكنولوجيا شركة سبق قيدها برقم  8694 :قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
 2872وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 1081كونسوقره للتوكيلت التجاريه والستشارات الفنيه (كونسوقرة) شركة سبق قيدها برقم 14317 :
قيدت فى  2005-05-25برقم ايداع  6138وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 24/05/2025ص
 - 1082شرنو بيات للنتاج السينمائي والتلفزيوني ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  17429 :قيدت فى
 2006-01-16برقم ايداع  467وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/01/2026ص
 - 1083دلتا اليكترونيك جروب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش0م0م شركة سبق قيدها برقم :
 19146قيدت فى  2012-04-12برقم ايداع  8104وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/04/2027ص
 - 1084دلتا اليكترونيك جروب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش0م0م شركة سبق قيدها برقم :
 19146قيدت فى  2010-10-25برقم ايداع  23172وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/10/2025ص
 - 1085بايو جيومترى كونسلتينج  biogeometry consultingشركة سبق قيدها برقم  30721 :قيدت
فى  1997-05-25برقم ايداع  2545وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2027ص
 - 1086نظم الطاقه الحضريه الحيويه شركة سبق قيدها برقم  30721 :قيدت فى  1999-06-07برقم
ايداع  2981وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/06/2024
12:00:00ص
 - 1087بايو جيومترى كونسلتينج شركة سبق قيدها برقم  30721 :قيدت فى  2015-03-31برقم ايداع
 9344وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/03/2025ص
 - 1088طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول ) شركة سبق قيدها برقم  44814 :قيدت فى
 2010-08-02برقم ايداع  17219وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/08/2025ص
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 - 1089شركه العتماد للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم  46003 :قيدت فى  1997-06-18برقم
ايداع  2356وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 1090شركة مساهمة لبنانية  -النشاءات العربية شركة سبق قيدها برقم  51299 :قيدت فى
 2011-04-12برقم ايداع  5843وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/04/2026ص
 - 1091فارما ترست لتجارة وتوزيع الدوية ش م م شركة سبق قيدها برقم  53103 :قيدت فى
 2011-07-21برقم ايداع  13572وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/07/2026ص
 - 1092فارما جيست للصناعات الدوائية  Pharmagest for Pharmacetical Industriesشركة سبق
قيدها برقم  57064 :قيدت فى  2012-03-07برقم ايداع  5156وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/03/2027ص
 - 1093الزيني للستثمار العقاري و التجارة و المقاولت (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  57793 :قيدت
فى  2012-04-11برقم ايداع  7960وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/04/2027ص
 - 1094شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم  58236 :قيدت فى  2014-01-30برقم ايداع
 2394وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/01/2024ص
 - 1095شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم  58236 :قيدت فى  2012-10-31برقم ايداع
 22572وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/10/2022ص
 - 1096شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم  58236 :قيدت فى  2012-10-31برقم ايداع
 22573وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/10/2022ص
 - 1097احمد احمد عبد الرحيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  59629 :قيدت فى  2012-07-22برقم
ايداع  15383وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/07/2027
12:00:00ص
 - 1098ريلينس لوجيستكس  Reliance Logistics Companyشركة سبق قيدها برقم 63748 :
قيدت فى  2013-01-30برقم ايداع  2301وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 29/01/2023ص
 - 1099سمارت ايفينشرز ( Smart Eventuresش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  71329 :قيدت فى
 2014-01-29برقم ايداع  2356وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/01/2024ص
 - 1100شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  74808 :قيدت فى 2014-06-24
برقم ايداع  15604وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/06/2024
12:00:00ص
 - 1101فريدج لنشاء وتشغيل وادارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم  78663 :قيدت فى 2015-05-14
برقم ايداع  13690وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/05/2025
12:00:00ص
 - 1102ايه بارت بلس للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  89248 :قيدت فى 2015-12-30
برقم ايداع  37759وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/12/2025
12:00:00ص
 - 1103وايكون المصرية اليمنية للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم  92740 :قيدت فى
 2016-04-17برقم ايداع  12805وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/04/2026ص
 - 1104بروفيشينال للمقاولت العامة  ) Professional For General Contracting )P.G.Cشركة
سبق قيدها برقم  92813 :قيدت فى  2016-04-19برقم ايداع  13100وفى تاريخ  2022-06-23تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/04/2026ص
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 - 1105شركة جي بي اس ايجيبت  GBS EGYPTشركة سبق قيدها برقم  95211 :قيدت فى
 2016-07-17برقم ايداع  21770وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/07/2026ص
 - 1106ارقام للستثمار شركة سبق قيدها برقم  95454 :قيدت فى  2016-07-25برقم ايداع 22757
وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/07/2026ص
 - 1107جلوبال انتجريشن شركة سبق قيدها برقم  95598 :قيدت فى  2016-07-28برقم ايداع
 32276وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/07/2026ص
 - 1108سيجتريبس الجونة ( SEGTRIPS ELGOUNAش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 97538 :
قيدت فى  2016-10-04برقم ايداع  30149وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/10/2026ص
 - 1109مركز طنطا الدولي للقلب والصدر والوعية الدموية شركة سبق قيدها برقم  99423 :قيدت فى
 1996-10-29برقم ايداع  5862وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/10/2026ص
 - 1110فيوز للصناعات النسيجية شركة سبق قيدها برقم  103454 :قيدت فى  2017-03-15برقم ايداع
 9909وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/03/2027ص
 - 1111المركز المريكى للتدريب و الدراسات القياديه( )AIPSشركة سبق قيدها برقم  103922 :قيدت
فى  2017-03-27برقم ايداع  11420وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/03/2027ص
 - 1112بريميوم فودز ( للغذية المنتقاه)  Premium Foodsشركة سبق قيدها برقم  103982 :قيدت
فى  2017-03-28برقم ايداع  11624وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/03/2027ص
 - 1113بريدج للمقاولت الهندسية وادارة المشروعات Bridge For Construction Engineering And
( Project Managementش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  105045 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  15499وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/04/2027
12:00:00ص
 - 1114ديجيتال ونكس (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  106332 :قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع
 20068وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 1115بيراميدز للنتاج الفني  PYRAMIDS production houseشركة سبق قيدها برقم 106543 :
قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع  20803وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 06/06/2027ص
 Pyramids International Groupشركة سبق قيدها
 - 1116بيراميدز إنترناشيونال جروب
برقم  107725 :قيدت فى  2017-07-20برقم ايداع  25773وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/07/2027ص
 - 1117شركه شوتمد للعمال الهندسيه شركة سبق قيدها برقم  294591 :قيدت فى  2013-03-24برقم
ايداع  6629وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/03/2023
12:00:00ص
 - 1118شركه المصريين للتجاره والتنمية القتصادية شركة سبق قيدها برقم  299881 :قيدت فى
 1996-11-19برقم ايداع  20961وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/11/2026ص
 - 1119شركه تيفولي ترافل شركة سبق قيدها برقم  302588 :قيدت فى  1997-03-05برقم ايداع
 4052وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2027ص
 - 1120شركه كونسوقره للتوكيلت التجاريه والستشارات الفنيه {كونسوقره } شركة سبق قيدها برقم :
 306255قيدت فى  1997-07-21برقم ايداع  14245وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/07/2027ص
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 - 1121شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  5387 :قيدت فى  2000-06-18برقم ايداع
 3189وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2025ص
 - 1122شركة بيتى للسكان والتنمية ش م م شركة سبق قيدها برقم  23732 :قيدت فى 2007-04-04
برقم ايداع  6213وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/04/2027
12:00:00ص
 - 1123شركة اكواست للكيماويات ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  24361 :قيدت فى 2007-05-08
برقم ايداع  8460وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/05/2027
12:00:00ص
 - 1124ماستر جاس ش م م شركة سبق قيدها برقم  46816 :قيدت فى  2008-06-02برقم ايداع
 11759وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2023ص
 - 1125ماستر جاس ش م م شركة سبق قيدها برقم  46816 :قيدت فى  2005-11-21برقم ايداع
 1000025وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/11/2025
ص
 - 1126دايناميك للمقاولت والتشييد
 Dynamic For Contracting And Constructionشركة سبق قيدها برقم  96393 :قيدت
فى  2016-08-22برقم ايداع  26069وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/08/2026ص
 - 1127كونتاش للتصنيع والتجارة  COUNTACHشركة سبق قيدها برقم  98036 :قيدت فى
 2016-10-20برقم ايداع  32167وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/10/2026ص
 - 1128فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها
برقم  104456 :قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع  13411وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
 - 1129فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ( فلكس مصر ) شركة سبق قيدها
برقم  104457 :قيدت فى  2017-04-11برقم ايداع  13412وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/04/2027ص
 - 1130شركه مصر للسواق الحره شركة سبق قيدها برقم  114418 :قيدت فى  1997-07-07برقم
ايداع  7985وفى تاريخ  2022-06-25تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/07/2027
12:00:00ص
 - 1131دار قباء للطباعه والنشر والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  1421 :قيدت فى  1997-07-03برقم
ايداع  527وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027
ص
 - 1132شوتمد للعمال الهندسيه شركة سبق قيدها برقم  1623 :قيدت فى  1998-02-19برقم ايداع
 115وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/02/2023ص
 - 1133شركه طوطوسيه للهندسه التجاره شركة سبق قيدها برقم  2234 :قيدت فى  2001-09-18برقم
ايداع  5029وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/09/2026
12:00:00ص
 - 1134شركه طرطوسيه للهندسه و التجاره شركة سبق قيدها برقم  2234 :قيدت فى  1999-01-02برقم
ايداع  6548وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/01/2024
12:00:00ص
 - 1135الهندسيه للتصنيع الفني ( موبيبا ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  3439 :قيدت فى 2002-03-06
برقم ايداع  205وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/03/2027
12:00:00ص
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 - 1136قويسنا لمستلزمات النتاج الزراعي والحيواني ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  19738 :قيدت فى
 2006-11-29برقم ايداع  1000012وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/11/2021ص
 - 1137الشركة العالميه للتخطيط العمرانى  Global urban planing CO ) GUPCO (Iشركة سبق
قيدها برقم  24168 :قيدت فى  2007-04-29برقم ايداع  7757وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/04/2027ص
 - 1138النيل لحفر البار ذ م م شركة سبق قيدها برقم  25206 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 11541وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 1139كمبيو ميديكال لنظم المعلومات الطبية شركة سبق قيدها برقم  25457 :قيدت فى 2007-06-27
برقم ايداع  12635وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/06/2027
12:00:00ص
 - 1140طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول ) شركة سبق قيدها برقم  25619 :قيدت فى
 2007-07-08برقم ايداع  13288وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/07/2027ص
 - 1141محمد احمد سالم وشريكة شركة سبق قيدها برقم  25798 :قيدت فى  2007-07-17برقم ايداع
 14054وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/07/2027ص
 - 1142اسات للتجارة والصناعه ش م م شركة سبق قيدها برقم  25872 :قيدت فى  2007-07-19برقم
ايداع  14335وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 1143الحديثة للتصدير والصناعة ( الشركه القاسمة ) شركة سبق قيدها برقم  25982 :قيدت فى
 2007-07-25برقم ايداع  14422وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/07/2027ص
 - 1144المدينه للرخام والجرانيت (محمد علي احمد يحيى علي سعد وشركاهما) توصية بسيطة شركة سبق
قيدها برقم  36228 :قيدت فى  1999-04-21برقم ايداع  2001وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/04/2024ص
 - 1145شركه الشراف لرخام والجرانيت فيصل رجب جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم 43042 :
قيدت فى  2001-12-25برقم ايداع  5854وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 24/12/2026ص
 - 1146سماش تريدنج للتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  50717 :قيدت فى  2011-12-22برقم ايداع
 24713وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/12/2026ص
 - 1147عبد ا فتحي عبد ا السلخ وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  51725 :قيدت فى 2011-05-10
برقم ايداع  7626وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2026
12:00:00ص
 - 1148صن اير ترافيل سيرفسز المحدودة ( فرع شركة سودانية ) شركة سبق قيدها برقم  54067 :قيدت
فى  2011-09-25برقم ايداع  17800وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/09/2026ص
 - 1149سيف الدين محمد سامى و شريكه شركة سبق قيدها برقم  54716 :قيدت فى  2011-10-26برقم
ايداع  20517وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 25/10/2026
12:00:00ص
 - 1150ديناميك براندز للتجارة DYNAMIC BRANDS TRADING COشركة سبق قيدها برقم :
 55638قيدت فى  2011-12-25برقم ايداع  24783وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/12/2026ص
 - 1151ذا جريل شركة سبق قيدها برقم  56560 :قيدت فى  2012-02-13برقم ايداع  3101وفى
تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/02/2027ص
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 - 1152مدارس برادايس الدولية للغات شركة سبق قيدها برقم  57882 :قيدت فى  2012-04-17برقم
ايداع  8277وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/04/2027
12:00:00ص
 - 1153قويسنا لمستلزمات النتاج الزراعي والحيواني ش0م0م شركة سبق قيدها برقم  58456 :قيدت فى
 2012-05-17برقم ايداع  10416وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/05/2027ص
 - 1154ايه بارت بلس للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  A PART PLUSشركة سبق قيدها برقم :
 58548قيدت فى  2012-05-22برقم ايداع  10844وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 1155شركة سينتيجون تكنولوجي ليمتد ( Syntegon Technology Ltdش.ذ.م.م) .شركة سبق قيدها
برقم  59119 :قيدت فى  2012-06-25برقم ايداع  13287وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2027ص
 - 1156اوراسكوم للستثمار العقاري والتجارة شركة سبق قيدها برقم  59605 :قيدت فى 2012-07-19
برقم ايداع  15221وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/07/2027
12:00:00ص
 - 1157وايت فلور لطحن الغلل شركة سبق قيدها برقم  60333 :قيدت فى  2015-05-13برقم ايداع
 13511وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/05/2025ص
 - 1158المصريه للخرسانه سابقه الجهاد شركة سبق قيدها برقم  64703 :قيدت فى  1990-02-17برقم
ايداع  813وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/02/2025
ص
 - 1159ايمدج وان للتغليف شركة سبق قيدها برقم  83130 :قيدت فى  2015-05-25برقم ايداع
 14962وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2025ص
 - 1160باور كونسلتنسى اند تراننج ( PCTش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  86694 :قيدت فى
 2015-10-04برقم ايداع  27560وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/10/2025ص
 - 1161نجم ميديكال للستشارات  N.Mشركة سبق قيدها برقم  87004 :قيدت فى  2015-10-15برقم
ايداع  28650وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/10/2025
12:00:00ص
 - 1162ديموند للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  93716 :قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع
 16073وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/05/2026ص
 - 1163شركة كوبرا الهندسية شركة سبق قيدها برقم  94482 :قيدت فى  2016-06-14برقم ايداع
 19005وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2026ص
 - 1164سيد قرنى قياتى و شريكة شركة سبق قيدها برقم  96953 :قيدت فى  2016-09-06برقم ايداع
 28070وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/09/2026ص
 - 1165الشركة الوطنية للتشغيل والصيانة والخدمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم  98723 :قيدت فى
 2016-11-09برقم ايداع  34814وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/11/2026ص
 - 1166بترو ستار للخدمات البتروليه  PETRO STARشركة سبق قيدها برقم  99560 :قيدت فى
 2016-11-30برقم ايداع  37757وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/11/2026ص
 - 1167ايكو بوست لتصنيع وحدات الطاقة و المياة شركة سبق قيدها برقم  102026 :قيدت فى
 2017-02-12برقم ايداع  5216وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/02/2027ص
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 - 1168واو ايفنتس ( WOW Events L L Cش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102162 :قيدت فى
 2017-02-15برقم ايداع  5770وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/02/2027ص
 - 1169بست سويت للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  103149 :قيدت فى  2017-03-08برقم
ايداع  8813وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 07/03/2027
12:00:00ص
 - 1170الوروبيه لصناعه مواد البناء الحديثةEuropean Industry Modern Building Materials
شركة سبق قيدها برقم  103523 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع  10047وفى تاريخ
 2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2027ص
 - 1171شركة محمود البدرى سالم محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  103636 :قيدت فى
 2017-03-20برقم ايداع  10429وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/03/2027ص
 - 1172طابه للستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم  103675 :قيدت فى 2017-03-21
برقم ايداع  10586وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/03/2027
12:00:00ص
 - 1173فتنيس انترناشيونال سبورت للنديه الرياضية  FISشركة سبق قيدها برقم  104345 :قيدت فى
 2017-04-06برقم ايداع  12938وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/04/2027ص
 - 1174بي وان للحلول البرمجية  Be One Software Solutionsشركة سبق قيدها برقم 104743 :
قيدت فى  2017-04-19برقم ايداع  14355وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 18/04/2027ص
 - 1175شركة دايرة  360كوميونيكاشنز  Daiyra 360 Communicationsشركة سبق قيدها برقم :
 106110قيدت فى  2017-05-28برقم ايداع  19254وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/05/2027ص
 - 1176الفق تفاعل للتنميه الزراعيه شركة سبق قيدها برقم  106146 :قيدت فى  2017-05-29برقم
ايداع  19369وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/05/2027
12:00:00ص
 - 1177سير شوز لتصنيع الحذية  SYR SHOESشركة سبق قيدها برقم  107146 :قيدت فى
 2017-07-04برقم ايداع  23219وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/07/2027ص
 - 1178اليجانت بلست للمنتجات البلستيكية شركة سبق قيدها برقم  107383 :قيدت فى 2017-07-11
برقم ايداع  24230وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 1179احمد شوقي علي الزغبي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  107737 :قيدت فى 2017-07-20
برقم ايداع  25838وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/07/2027
12:00:00ص
 - 1180شركه المصريه المارتيه لتجاره المشتقات البتروليه (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 107772 :
قيدت فى  2017-07-24برقم ايداع  25909وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 23/07/2027ص
 - 1181شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ( ايمي )  EMEس م م شركة سبق قيدها برقم :
 292539قيدت فى  1998-10-24برقم ايداع  1000012وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/10/2023ص
 - 1182الدولية لتقنية المعلومات  GLOBAI C I Tش م م بنظام المناطق الحرة شركة سبق قيدها برقم :
 304711قيدت فى  1997-05-25برقم ايداع  10262وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2027ص
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 - 1183ماهر عبدالسميع وشريكية شركة سبق قيدها برقم  328971 :قيدت فى  2000-02-02برقم ايداع
 1860وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2025ص
 - 1184المصريه لتصنيع الثاث (ان-اند-اوت)ش م م شركة سبق قيدها برقم  361038 :قيدت فى
 2004-06-21برقم ايداع  10656وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2024ص
 - 1185الشعراوي لصناعه الحلويات والمواد الغذائيه ماجد رجب احمد الشعراوي وشركاه شركة سبق قيدها
برقم  4415 :قيدت فى  2002-05-21برقم ايداع  321وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2027ص
 - 1186الشمسي للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7374 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع
 15769وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
 - 1187شركه ايجيستريت لتنسيق الطرق شركة سبق قيدها برقم  7522 :قيدت فى  2001-09-02برقم
ايداع  4711وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/09/2026
12:00:00ص
 - 1188شركه موادكو الدوليه شركة سبق قيدها برقم  7873 :قيدت فى  2003-07-29برقم ايداع
 3715وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/07/2023ص
 - 1189موادكو الدوليه لهندسه التسويق شركة سبق قيدها برقم  7873 :قيدت فى  2003-07-29برقم
ايداع  3716وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/07/2023
12:00:00ص
 - 1190موداكو الدوليه للهندسه والتسويق شركة سبق قيدها برقم  7873 :قيدت فى  2001-11-20برقم
ايداع  6384وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/11/2026
12:00:00ص
 - 1191شركة رابال للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم  7958 :قيدت فى  1997-05-27برقم ايداع
 615وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2027ص
 - 1192صيدليات مصر شركة سبق قيدها برقم  22166 :قيدت فى  2015-10-25برقم ايداع 30248
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/10/2025ص
 - 1193الصرح للحاق العمالة بالخارج شركة سبق قيدها برقم  25006 :قيدت فى  2007-06-04برقم
ايداع  10675وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/06/2027
12:00:00ص
 - 1194شركة ام جى ايه تكنولوجى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  25336 :قيدت فى 2007-06-20
برقم ايداع  12142وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 19/06/2027
12:00:00ص
 - 1195المتحدة للصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم  25345 :قيدت فى  2007-06-21برقم
ايداع  12184وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/06/2027
12:00:00ص
 - 1196المتحدة للصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم  25345 :قيدت فى  2007-06-21برقم
ايداع  12185وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/06/2027
12:00:00ص
 - 1197اى كيو اون تور  I Q ON TOURشركة سبق قيدها برقم  25815 :قيدت فى 2007-07-17
برقم ايداع  14156وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/07/2027
12:00:00ص
 - 1198المنصورة لتجارة المواد الغذائية ( وكالة المنصورة ) ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت
فى  2011-05-15برقم ايداع  7868وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/05/2026ص
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 - 1199المنصورة لتجارة المواد الغذائية ( وكالة المنصورة ) ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت
فى  2011-05-15برقم ايداع  7869وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/05/2026ص
 - 1200مصر المنصورة لتجارة المواد الغذائية ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت فى
 2009-05-27برقم ايداع  10754وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/05/2024ص
 - 1201مصر المنصورة لتجارة المواد الغذائية ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت فى
 2009-05-27برقم ايداع  10755وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/05/2024ص
 - 1202مصر المنصورة لتجارة المواد الغذائية ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت فى
 2009-05-27برقم ايداع  10757وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/05/2024ص
 - 1203مصر المنصورة لتجارة المواد الغذائية ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت فى
 2009-05-28برقم ايداع  10758وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/05/2024ص
 - 1204المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة ش م م شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت
فى  2013-07-24برقم ايداع  16296وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/07/2023ص
 - 1205المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت فى
 2016-07-13برقم ايداع  21455وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/07/2026ص
 - 1206المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت فى
 2016-07-13برقم ايداع  21456وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/07/2026ص
 - 1207المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة شركة سبق قيدها برقم  38436 :قيدت فى
 2016-11-17برقم ايداع  35992وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/11/2026ص
 - 1208اف  .ام  .سى كى او اس ويست افريقيا ليمتد شركة سبق قيدها برقم  43655 :قيدت فى
 2002-04-16برقم ايداع  1673وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/04/2027ص
 - 1209سما المعز للتجارة و المقاولت شركة سبق قيدها برقم  56025 :قيدت فى  2012-01-15برقم
ايداع  1119وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/01/2027
12:00:00ص
 - 1210عيون الحجاز لتوظيف المصريين للعمل بالخارج شركة سبق قيدها برقم  57684 :قيدت فى
 2012-04-05برقم ايداع  7560وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/04/2027ص
 - 1211المركز المصرى لبحوث الراى العام ( بصيرة ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  58184 :قيدت فى
 2012-05-03برقم ايداع  9389وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/05/2027ص
 - 1212شركة مطاعم القزاز شركة سبق قيدها برقم  58236 :قيدت فى  2012-05-07برقم ايداع
 9606وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/05/2027ص
 - 1213كوفكو اجرى ايجيبت ايجينسيز ليمتد Cofco Agri Egypt Agencies Limitedش.ذ.م.م شركة
سبق قيدها برقم  59310 :قيدت فى  2012-07-04برقم ايداع  13998وفى تاريخ  2022-06-27تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
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 - 1214كوفكو اجرى ايجيبت تريدنج ليمتد  Cofco Agri Egypt Trading Limitedشركة سبق قيدها
برقم  59326 :قيدت فى  2012-07-04برقم ايداع  14081وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
 - 1215شركة مجموعة ابو ظبى للستثمار والتنمية شركة سبق قيدها برقم  59420 :قيدت فى
 2012-07-10برقم ايداع  14542وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2027ص
 - 1216شركة مجموعة ابو ظبى للستثمار والتنمية شركة سبق قيدها برقم  59420 :قيدت فى
 2012-07-10برقم ايداع  14543وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/07/2027ص
 - 1217فيرت لند للتجارة والزراعه شركة سبق قيدها برقم  59653 :قيدت فى  2012-07-24برقم
ايداع  15488وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/07/2027
12:00:00ص
 - 1218اى بى اس تكنولوجى  E P S TECHNOLOGYشركة سبق قيدها برقم  60579 :قيدت فى
 2012-09-17برقم ايداع  19015وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/09/2022ص
 - 1219الهرام للستصلح وزراعه الراضي وتصدير الحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم :
 72822قيدت فى  2001-10-09برقم ايداع  5442وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/10/2026ص
 - 1220الهرام للستصلح وزراعه الراضي وتصدير الحاصلت الزراعية شركة سبق قيدها برقم :
 72822قيدت فى  2010-07-11برقم ايداع  1000023وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/07/2025ص
 - 1221إجادة لدارة المنشأت
 Ijada Facility Management LLCشركة سبق قيدها برقم  73102 :قيدت فى 2014-04-10
برقم ايداع  8832وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/04/2024
12:00:00ص
 - 1222الشمس للتجارة والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  77362 :قيدت فى  2014-05-04برقم ايداع
 10456وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/05/2024ص
 - 1223شركة صيدليات مصر شركة سبق قيدها برقم  77515 :قيدت فى  2015-12-20برقم ايداع
 36882وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/12/2025ص
 - 1224ميدا انترناشيونال للستيراد و التصدير (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  77794 :قيدت فى
 2014-11-12برقم ايداع  27104وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/11/2024ص
 - 1225إنفنتى لخدمات المنشأت ( Infinity For Facility Management I.F.Mش.ذ.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  83548 :قيدت فى  2015-05-31برقم ايداع  15620وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2025ص
 - 1226إبراهيم محمد عبد المقصود احمد فوده وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  88833 :قيدت فى
 2015-12-16برقم ايداع  36235وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/12/2025ص
 - 1227المتحدة للصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم  94051 :قيدت فى  2016-05-31برقم
ايداع  17350وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/05/2026
12:00:00ص
 - 1228جاما اروماتيك للتجارة و التوكيلت (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  100831 :قيدت فى
 2017-01-09برقم ايداع  1041وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/01/2027ص
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 - 1229كابيتال إيجيبت للستثمار والتطوير العقاري (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  103260 :قيدت فى
 2017-03-12برقم ايداع  9265وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/03/2027ص
 - 1230مصراوى برو شركة سبق قيدها برقم  103514 :قيدت فى  2017-03-16برقم ايداع 10091
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/03/2027ص
 - 1231العربية الدولية لتقنيات الطاقة شركة سبق قيدها برقم  104821 :قيدت فى  2017-04-23برقم
ايداع  14703وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/04/2027
12:00:00ص
 - 1232مفكرون الدولية للنشر والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  105106 :قيدت فى  2017-05-02برقم
ايداع  15705وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/05/2027
12:00:00ص
 - 1233ثينكلود  THINKLOUDشركة سبق قيدها برقم  105873 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 18417وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 1234فينكس تكستيل شركة سبق قيدها برقم  105984 :قيدت فى  2017-05-24برقم ايداع 18757
وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/05/2027ص
 - 1235نعنع لدارة وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم  106618 :قيدت فى  2017-06-12برقم
ايداع  21186وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 1236حنان السيد ابراهيم حجازى وشركائها شركة سبق قيدها برقم  106981 :قيدت فى
 2017-06-21برقم ايداع  22573وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/06/2027ص
 - 1237المصرية التركية لصناعة الحلويات ( الفان ) شركة سبق قيدها برقم  107043 :قيدت فى
 2017-06-28برقم ايداع  22785وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/06/2027ص
 - 1238شركة موبي تراست لنظم المعلومات والمقاولت ( MOBITRUSTش .م .م) شركة سبق قيدها برقم
 107051 :قيدت فى  2017-06-28برقم ايداع  22806وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/06/2027ص
 - 1239زا دودل فاكتوري شركة سبق قيدها برقم  107055 :قيدت فى  2017-06-28برقم ايداع
 22729وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/06/2027ص
 - 1240برفكت هوم  Perfect Homeشركة سبق قيدها برقم  107100 :قيدت فى  2017-07-02برقم
ايداع  22980وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/07/2027
12:00:00ص
 - 1241البساتين الخضراء للتنميه الزراعيه شركة سبق قيدها برقم  107401 :قيدت فى 2017-07-11
برقم ايداع  24375وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 1242فواكينا للتصدير شركة سبق قيدها برقم  107500 :قيدت فى  2017-07-13برقم ايداع
 24781وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/07/2027ص
 - 1243شركة ماسيز لتكنولوجيا المعلومات  ) MASISشركة سبق قيدها برقم  107864 :قيدت فى
 2017-07-26برقم ايداع  26243وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/07/2027ص
 - 1244داسكو للخدمات البتروليه دي  .بى  .اس شركة سبق قيدها برقم  165956 :قيدت فى
 2004-07-18برقم ايداع  5850وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/07/2024ص
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 - 1245الشركه المشتركه لتصنيع الخشاب شركة سبق قيدها برقم  218618 :قيدت فى 1982-05-05
برقم ايداع  8224وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/05/2027
12:00:00ص
 - 1246مرحبا للسياحة والسفريات شركة سبق قيدها برقم  835 :قيدت فى  1998-06-17برقم ايداع
 2167وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/06/2023ص
 - 1247شركه مصر الحجاز لصناعه المواسير ومنتجات البلستيكش0م0م 0شركة سبق قيدها برقم 944 :
قيدت فى  1996-10-13برقم ايداع  522وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 12/10/2026ص
 - 1248شركه نيو نابولي  -عصام محمد عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2163 :قيدت فى
 2000-06-11برقم ايداع  522وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2025ص
 - 1249برستيج للتريكو والملبوسات عبد العزيز نصر الكيلنى وشركاه شركة سبق قيدها برقم 2828 :
قيدت فى  2001-05-21برقم ايداع  395وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 20/05/2026ص
 - 1250شركه المانه للشرطة النسيجيه محمد محمد السيد علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم 3562 :
قيدت فى  2003-05-19برقم ايداع  354وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 18/05/2023ص
 - 1251فراتكو ايجيبت للكيماويات شركة سبق قيدها برقم  6983 :قيدت فى  2001-05-21برقم ايداع
 2430وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/05/2026ص
 - 1252شركه مرحبا للسياحه والسفريات شركة سبق قيدها برقم  9467 :قيدت فى  2003-03-22برقم
ايداع  360وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/03/2023
ص
 - 1253مصر ستيل انتر ناشيونال للتجاره ش م م شركة سبق قيدها برقم  14312 :قيدت فى
 2005-05-24برقم ايداع  6030وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2025ص
 - 1254الجذور لتدااول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم  16545 :قيدت فى  2005-10-13برقم
ايداع  14432وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/10/2025
12:00:00ص
 - 1255اي تي رايد لتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم  18737 :قيدت فى  2006-05-10برقم
ايداع  6212وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2026
12:00:00ص
 - 1256دلتا اليكترونيك جروب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم 19146 :
قيدت فى  2006-06-08برقم ايداع  8165وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 07/06/2026ص
 - 1257سنابل للبلستيك ش م م شركة سبق قيدها برقم  25347 :قيدت فى  2007-06-21برقم ايداع
 12191وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/06/2027ص
 - 1258شركه مرحبا للسياحه والسفريات شركة سبق قيدها برقم  29650 :قيدت فى  1997-01-01برقم
ايداع  10وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/12/2026
ص
 - 1259ذا انستيتيوت للتسويق الرياضى  The Instituteشركة سبق قيدها برقم  33332 :قيدت فى
 2008-06-30برقم ايداع  14308وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/06/2023ص
 - 1260منال محمد احمد القرينى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  51917 :قيدت فى 2011-05-22
برقم ايداع  8490وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/05/2026
12:00:00ص
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 - 1261اوت ستاندينج  Out Standingش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  51994 :قيدت فى
 2011-05-25برقم ايداع  8824وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2026ص
 - 1262اى جى جيت للتجارة والتوكيلت التجارية ( E.G Gate for Trading and Agenciesش.م.م)
شركة سبق قيدها برقم  52798 :قيدت فى  2011-07-06برقم ايداع  12186وفى تاريخ 2022-06-28
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/07/2026ص
 - 1263شركه مجموعه الستشاريون المتضامنون (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  52964 :قيدت فى
 2011-07-14برقم ايداع  12885وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/07/2026ص
 - 1264طيبة التعليمية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  53237 :قيدت فى  2011-07-31برقم ايداع
 14116وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/07/2026ص
 - 1265نيو كايرو فورن تريد ( New Cairo Foreign Tradeش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 55991قيدت فى  2012-01-11برقم ايداع  977وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 10/01/2027ص
 - 1266شركة تكامل جروب ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  57357 :قيدت فى  2012-03-21برقم
ايداع  6248وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/03/2027
12:00:00ص
 - 1267شركة سمارت باركنج سوليوشن شركة سبق قيدها برقم  58045 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  8879وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 1268شركة شارب فوكس للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  58170 :قيدت فى 2012-05-03
برقم ايداع  9332وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/05/2027
12:00:00ص
 - 1269الراعى للنقل والتجارة شركة سبق قيدها برقم  59159 :قيدت فى  2012-06-26برقم ايداع
 13445وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 1270اشرف محمد كمال حسن محمد و فواز احمد عزام محمد سليمان شركة سبق قيدها برقم 59291 :
قيدت فى  2012-07-03برقم ايداع  13949وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 1271الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266 :
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11883وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/04/2025ص
 - 1272الموافقة على اندماج الفرع ومحو قيده والفرع من السجل التجارى شركة سبق قيدها برقم 82266 :
قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع  11887وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 26/04/2025ص
 - 1273نيو كايرو فورن تريد ( New Cairo Foreign Tradeش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 82500قيدت فى  2015-05-04برقم ايداع  12607وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/05/2025ص
 - 1274أونكس جروب للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  85875 :قيدت فى 2015-09-02
برقم ايداع  24686وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/09/2025
12:00:00ص
 - 1275تغير اسم الشركة ليصبح بنك ابو ظبى الول مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  88749 :قيدت
فى  2015-12-14برقم ايداع  35954وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/12/2025ص
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 - 1276شركة بريميوم دنتال سوليوشنز ( PREMIUM DENTAL SOLUTIONSش.ذ.م.م) شركة
سبق قيدها برقم  91779 :قيدت فى  2016-03-17برقم ايداع  9096وفى تاريخ  2022-06-28تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/03/2026ص
 - 1277المجموعه الهندسية للتشغيل الصناعى و الطاقه شركة سبق قيدها برقم  92105 :قيدت فى
 2016-03-28برقم ايداع  10420وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/03/2026ص
 - 1278جورج عبد التواب ملك غبر و شريكه شركة سبق قيدها برقم  92690 :قيدت فى
 2016-04-14برقم ايداع  12654وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/04/2026ص
 - 1279الخالد للمشروعات الزراعية و استصلح الراضى الزراعية شركة سبق قيدها برقم 93263 :
قيدت فى  2016-05-05برقم ايداع  14515وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 04/05/2026ص
 - 1280اليت للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم  93715 :قيدت فى  2016-05-19برقم ايداع
 16072وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/05/2026ص
 - 1281محمد يوسف حسن و شركاه شركة سبق قيدها برقم  95377 :قيدت فى  2016-07-21برقم ايداع
 22460وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/07/2026ص
 United Technology Groupشركة سبق
 - 1282شركة مجموعة التحاد للتكنولوجيا
قيدها برقم  95690 :قيدت فى  2016-08-01برقم ايداع  23581وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/07/2026ص
 - 1283طوسون للرياضات العصرية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  97286 :قيدت فى
 2016-09-25برقم ايداع  29275وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/09/2026ص
 - 1284قرية نيو الجيسوم السياحية شركة سبق قيدها برقم  99007 :قيدت فى  2016-11-16برقم ايداع
 35818وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2026ص
 - 1285الكرنك فالكون للدعايه و العلن (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  101198 :قيدت فى
 2017-01-18برقم ايداع  2292وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 17/01/2027ص
 - 1286بريمير للترجمه والتدريب شركة سبق قيدها برقم  103073 :قيدت فى  2017-03-07برقم ايداع
 8573وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/03/2027ص
 - 1287فادى سعد سعيد غطاس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  103356 :قيدت فى  2017-03-14برقم
ايداع  9557وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/03/2027
12:00:00ص
 - 1288الدولية العالمية لقامة المنشأت السياحية والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم 103396 :
قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع  9693وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 13/03/2027ص
 - 1289شركة سوليدير للتشييد والبناء ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  104722 :قيدت فى
 2017-04-19برقم ايداع  14280وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/04/2027ص
 - 1290دور الحضانات التعليمية شركة سبق قيدها برقم  104951 :قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع
 15165وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2027ص
 - 1291شركة انترفود للمطاعم ( )Lahalipoشركة سبق قيدها برقم  105980 :قيدت فى
 2017-05-23برقم ايداع  18725وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/05/2027ص
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 - 1292فيجى الدوليه للتصدير  veggieشركة سبق قيدها برقم  106206 :قيدت فى  2017-05-30برقم
ايداع  19634وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/05/2027
12:00:00ص
 - 1293اس ا اكسبلوريشن (مصر)  S A Exploration )Egypt( Llcشركة سبق قيدها برقم 106229 :
قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع  19682وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 1294النشوي للستصلح الزراعي والنتاج الحيواني والداجني والستزراع السمكي شركة سبق قيدها برقم :
 106569قيدت فى  2017-06-08برقم ايداع  20950وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/06/2027ص
 - 1295النصر للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم  106724 :قيدت فى  2017-06-14برقم ايداع
 21642وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
 - 1296تراديجيتال التراث والرقمنة شركة سبق قيدها برقم  107394 :قيدت فى  2017-07-11برقم
ايداع  24368وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 1297احمد مختار متولى احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  107990 :قيدت فى 2017-07-27
برقم ايداع  26471وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 26/07/2027
12:00:00ص
 - 1298الشركه العربيه لمقاولت حفر البار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  247647 :قيدت فى
 1987-07-12برقم ايداع  10754وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/07/2027ص
 - 1299شركه اخبار اليوم للستثمار ش م م شركة سبق قيدها برقم  272392 :قيدت فى 1992-05-30
برقم ايداع  7270وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/05/2027
12:00:00ص
 - 1300الشركه المصرية للتجارة والستشارات جوزيان ورامي ( هليوكير ) شركة سبق قيدها برقم :
 304822قيدت فى  1997-05-29برقم ايداع  10351وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/05/2027ص
 - 1301شركة سايفر ايجيبت للصناعات الهندسيه ش م م شركة سبق قيدها برقم  1428 :قيدت فى
 1997-07-13برقم ايداع  539وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/07/2027ص
 - 1302شركه الشروق الصناعيه هيثم محمود محمد  ,شريف سليمان عادل شركة سبق قيدها برقم 6867 :
قيدت فى  2000-05-14برقم ايداع  738وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 13/05/2025ص
 - 1303الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم  7388 :قيدت فى  2001-08-02برقم ايداع
 4075وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/08/2026ص
 - 1304شركه انتجريشن للستشارات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم  8700 :قيدت فى 2002-06-24
برقم ايداع  2888وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/06/2027
12:00:00ص
 - 1305شركه دايف تريننج ايجيبت شركة سبق قيدها برقم  14395 :قيدت فى  2002-06-23برقم ايداع
 1157وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/06/2027ص
 - 1306شركه امريكان سبلير انستتيوت ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  22054 :قيدت فى
 2010-05-04برقم ايداع  9524وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/05/2025ص
 - 1307شركة كوفى كلوب جاردن كافية  COFFEE CLUB THE GARDEN CAFEش.ذ.م.م شركة
سبق قيدها برقم  24976 :قيدت فى  2007-06-03برقم ايداع  10551وفى تاريخ  2022-06-29تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/06/2027ص
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 - 1308تعديل اسم الشركة الى -محمد حسن خليل منسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  25821 :قيدت فى
 2007-07-17برقم ايداع  14163وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/07/2027ص
 - 1309ايبيركا دي استوديوس اينخنيريا شركة سبق قيدها برقم  33369 :قيدت فى  2008-07-01برقم
ايداع  14449وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/06/2023
12:00:00ص
 - 1310شركه ليب لمنتجات البناء ( المصريه الدنمركيه ) شركة سبق قيدها برقم  43539 :قيدت فى
 1987-02-10برقم ايداع  556وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/02/2027ص
 - 1311انترلين لنقل الغاز ( بكر عبد الفتاح محمد عسل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  44477 :قيدت فى
 2000-07-30برقم ايداع  2277وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/07/2025ص
 - 1312المهندس للنشاءات البحرية والمعدنية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  45964 :قيدت فى
 2010-05-24برقم ايداع  11341وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/05/2025ص
 - 1313بريميوم للتجارة اللكترونية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  58297 :قيدت فى 2012-05-09
برقم ايداع  9812وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/05/2027
12:00:00ص
 - 1314فتحى فتحى السيد الرفاعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  58641 :قيدت فى 2012-05-28
برقم ايداع  11238وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/05/2027
12:00:00ص
 - 1315شركة نيوكونتننت للمقاولت شركة سبق قيدها برقم  58933 :قيدت فى  2012-06-12برقم
ايداع  12517وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/06/2027
12:00:00ص
 - 1316شركة الوطنية للتجهيزات الطبية شركة سبق قيدها برقم  59024 :قيدت فى  2012-06-18برقم
ايداع  12851وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/06/2027
12:00:00ص
 - 1317شركة الهرام للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  59734 :قيدت فى  2012-07-30برقم
ايداع  15847وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/07/2027
12:00:00ص
 - 1318تعديل السم الى  -رويال جاسمين شركة سبق قيدها برقم  80867 :قيدت فى  2015-03-10برقم
ايداع  6571وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/03/2025
12:00:00ص
 - 1319شركة رويال الجاسمين (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  80867 :قيدت فى 2015-03-10
برقم ايداع  6571وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/03/2025
12:00:00ص
 - 1320جلوبال مصر للخدمات البترولية (جمبسكو) (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  86038 :قيدت فى
 2015-09-07برقم ايداع  25283وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/09/2025ص
 - 1321شركه النشاءات العصرية شركة سبق قيدها برقم  87509 :قيدت فى  2015-11-03برقم ايداع
 31363وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/11/2025ص
 - 1322لبيب لمنتجات البناء المصرية الدانماركية شركة سبق قيدها برقم  96200 :قيدت فى
 2007-02-21برقم ايداع  3123وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 20/02/2027ص
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 - 1323شركه ليب لمنتجات البناء المصريه الدانمركيه شركة سبق قيدها برقم  96200 :قيدت فى
 1993-08-14برقم ايداع  4924وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/08/2023ص
 - 1324مصر المنوفية لليزر (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  97493 :قيدت فى  2016-10-03برقم
ايداع  30012وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/10/2026
12:00:00ص
 - 1325تيم الدولية للتجارة المحدوده شركة سبق قيدها برقم  99018 :قيدت فى  2016-11-16برقم ايداع
 35887وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/11/2026ص
 - 1326ستيرن اي بي ( STERN IPش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  102681 :قيدت فى
 2017-02-27برقم ايداع  7528وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/02/2027ص
 - 1327سواعد مصر للصناعه و التجاره شركة سبق قيدها برقم  103290 :قيدت فى 2017-03-13
برقم ايداع  9404وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/03/2027
12:00:00ص
 - 1328عيون النيل للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم  103318 :قيدت فى  2017-03-13برقم
ايداع  9473وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/03/2027
12:00:00ص
 - 1329مطعم ارز لبنان  Arz Lebanon Restaurantشركة سبق قيدها برقم  104173 :قيدت فى
 2017-04-03برقم ايداع  12302وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/04/2027ص
 - 1330إكس تيم  X TEAMشركة سبق قيدها برقم  105889 :قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع
 18448وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 Semak Pharmaceutical Companyشركة سبق قيدها برقم :
 - 1331سيماك الدوائية
 106259قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع  19791وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2027ص
 - 1332ديسبوميد لتصنيع المستلزمات الطبية والمعملية شركة سبق قيدها برقم  106266 :قيدت فى
 2017-05-31برقم ايداع  19859وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/05/2027ص
 - 1333انداجرو للستثمار الصناعى والزراعى شركة سبق قيدها برقم  106849 :قيدت فى
 2017-06-19برقم ايداع  22080وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/06/2027ص
 - 1334بى انترناشونال للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم  107071 :قيدت فى 2017-07-02
برقم ايداع  22863وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/07/2027
12:00:00ص
 - 1335الوفرة للمنتجات الغذائيه  WAFRA FOR FOOD PRODUCTS COشركة سبق قيدها برقم :
 107243قيدت فى  2017-07-06برقم ايداع  23588وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/07/2027ص
 - 1336شركة اى اتش اس للخدمات الطبية مصر  IHS Health Services Egyptشركة سبق قيدها برقم
 107272 :قيدت فى  2017-07-06برقم ايداع  23729وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/07/2027ص
 - 1337ايجاد للنظم الهندسية ( ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  107403 :قيدت فى  2017-07-11برقم
ايداع  24377وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2027
12:00:00ص
 - 1338شركه زفير للملبس شركة سبق قيدها برقم  108238 :قيدت فى  1996-08-15برقم ايداع
 8160وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/08/2026ص
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 - 1339زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  189392 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 1000036وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/03/2027
ص
 - 1340شركه اي تي ووركس ش م م شركة سبق قيدها برقم  305719 :قيدت فى  1997-06-30برقم
ايداع  12830وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 29/06/2027
12:00:00ص
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