جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب إستثمار السكندرية 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
لصاحبها  :احمد رمضان ياقوت إبراهيم
 - 1زد  Zed -لصناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت
تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  4467ورقم قيد  19844محل رئيسى
إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات" .
عن النشــــــــــــــــاط " -:
صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ،بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات،
ومراكز البيانات ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير البرمجيات ،والتعليم التكنولوجي مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية  11شارع صديق شيبوب  -متفرع من جمال عبدالناصر بحرى -
 - 2المصرى للبصمه الكربونيه لصاحبها  /عمر على محمد محمد غالى تاجر فرد رأس ماله
 1,000,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  4524ورقم قيد  4208رئيسى آخر عن
إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية نشطه
النشــــــــــــــــاط  :انشطه داخل ق(- :)72
خارج ق( - :)72تقديم الستشارات البيئية (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 بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية شقه  1مجاوره 7
مدخل ب  -برج العرب -
لصاحبها  :حلمى ناجى منصور يونس تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
 - 3ريفى لمنتجات اللبان
قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  4575ورقم قيد  19870محل رئيسى عن النشــــــــــــــــاط  -:إقامة
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة
وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان- .
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة البحيرة عزبة الماسحى -المهدية -
لصاحبها  :محمد على نعيم غيضان تاجر فرد رأس
 - 4ابداع للتدريب
ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  4576ورقم قيد  19871محل رئيسى عن
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة " 2017
إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .أنشطة خارج قانون  72لسنة " 2017
وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و تعليم اللغات وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج
قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
البحيرة قرية العشره -
 - 5النسمة للستثمار العقارى لصاحبها حافظ محروس البسيونى حافظ حافظ محمد تاجر فرد رأس ماله
 18,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  4590ورقم قيد  19873محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  " -:الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق
خارج الوادي القديم .فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية  174شارع اسكندرية مطروح  -امام مدرسة العجمى النموذجية -
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 - 6اس ام لتصنيع الملبس  S.Mلصاحبها عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد ابو سيف تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  4659ورقم قيد  19896محل رئيسى عن النشاط  :اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط العقار رقم 4بلوك  13جنوب المنطقة الصنعية الثالثة  -مدينة برج العرب الجديدة -
 - 7دينو ماتيك تيلكوم لتجارة الكترونيات وتكنولوجيا التصالت لصاحبها محمد سمير محمد يوسف تاجر فرد
رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  4660ورقم قيد  19897محل رئيسى عن
النشاط  -:انشطة داخل ق  72لسنة  * 2017تجارة الجملة والتجزئة للكتونيات فى المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة  .التصالت وخدمات النترنت اقامة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية
واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها  ،..بجهة محافظة السكندرية  1عزبة سكينة  -الرض الجديدة  -ثان
 - 8بن راشد اوتوموتيف  BN RASHED AUTO Motuiveلصاحبها عبد المنعم بن راشد بن موسى
الزهرانى تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  4661ورقم قيد 19898
محل رئيسى عن النشاط  -:تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة  .مركز خدمات سيارات  .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية- .
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية 1ش ابو بكر الصديق  -متفرع من ش ال مسعود  -قسم
 - 9الروضة لتجارة وتعبئة المواد الغذائية لصاحبها محمد شحاته السيد سليمان تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  4762ورقم قيد  19912محل رئيسى عن النشاط -1 -:
تجارة الجملة والتجزئة للعلف في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -2 .اقامةوتشغيل مصنع
لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلت الزراعية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة محافظة السكندرية تقسيم البردويل
شارع مسجد الحاج همام -
 - 10الرحمة للتجارة لصاحبها عمر شعبان ابراهيم سراده تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  4763ورقم قيد  19913محل رئيسى عن النشاط  -:تجارة الجملة والتجزئة
للسيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية ش الوكالة
القديم متفرع من ش مسجد الظاهر امام كوبرى المشاة -
 - 11هاله عوض ا السيد حسين لصاحبتها  /هاله عوض ا السيد حسين تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4815ورقم قيد  19923محل رئيسى عن
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل ق (:)72
اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية مهارات
والتطبيقات بمختلف أنواعها .أنشطة خارج ق (:)72
وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين .مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية شقه في دور الميزان
عقار رقم  30بشارع  1034سيدى بشر -
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 - 12طاهر رشاد إبراهيم سعد مخيمر لصاحبها  /طاهر رشاد إبراهيم سعد مخيمر تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4816ورقم قيد  19924محل رئيسى عن
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل ق (:)72
اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية مهارات
والتطبيقات بمختلف أنواعها .أنشطة خارج ق (:)72
وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين .مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة البحيرة شقه بالدور الرضى خلف
مطبعة المل بامتداد شارع الجمهورية -
 - 13ساميه عبدالفتاح احمد محمد نحيله لصاحبتها  /ساميه عبدالفتاح احمد محمد نحيله تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4817ورقم قيد  19925محل رئيسى عن
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل ق (:)72
اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية مهارات
والتطبيقات بمختلف أنواعها .أنشطة خارج ق (:)72
وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين .مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة محافظة البحيرة شقة بالدور الول امام
مسجد محمد خليفة شارع مطبعة المل -
 - 14حسام حسن منصور لصناعة تكنولوجيا المعلومات لصاحبها حسام حسن منصور احمد محمد تاجر فرد
رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4818ورقم قيد  19926محل رئيسى عن
النشاط  -أنشطة داخل قانون  . 72صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ،بما تشمله من أنشطة صناعية
وتصميم وتطوير اللكترونيات ،ومراكز البيانات ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير البرمجيات ،والتعليم التكنولوجي.
أنشطة خارج قانون  72التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه  1981فى 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 مع اللتزام
بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم
إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبلئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية 3ش خالد بن الوليد سيدى بشر بحرى  -اول
 - 15احمد محمد شربانى عبد الحميد لصاحبها احمد محمد شربانى عبد الحميد تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4819ورقم قيد  19927محل رئيسى عن النشاط -:
اقامة وتشغيل مخبز افرنجى  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية ش مسجد ابو الفتوح خلف ش - 30
العصافرة قبلى -
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لصاحبها  :محمد رجب فرج محمد حسن تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
 - 16المتوكل
قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4820ورقم قيد  19928محل رئيسى عن النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع
داخل ق  72لسنة " : 2017
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
تجارة
الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه " 2008
الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .أنشطة خارج ق 72
التوريدات العمومية " .تأجير المعدات (عدا التأجير التمويلي) وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات
لسنة " : 2017
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية ،
مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية- .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية شارع متفرع من ش السفن اب امام شركة فاركو للدوية -
 - 17المنارة للتجارة وعموم التصدير لصاحبها عبد الكريم بن احمد بن عبدا المطاوعه تاجر فرد رأس ماله
 25,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  4821ورقم قيد  19929محل رئيسى عن النشاط :
انشطة داخل ق  72لسنة  2017تجارة الجملة والتجزئة المواد الغذائية فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة فيما عدا تجارة الجملة للخضروالفاكهة  .انشطة خارج ق  72لسنة  2017عموم التصدير  .وتلتزم
المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على
به وبلئحته التنفيذية- .
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية 6ش ابراهيم اللفى لوران برج اليكس تاور
الدور التاسع
 - 18الكينج للبلستيك لصاحبها اسلم عوض على فرهوده تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-09برقم ايداع  4822ورقم قيد  19930محل رئيسى عن النشاط  :اقامة وتشغيل مصنع
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
لتصنيع رولت واكياس وشنط بلستيك مطبوعة والطباعة عليهم - .
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الوحدة رقم  153بالمنطقة الصناعية  -مجمع مرغم 2
 - 19الفنارة للتنمية الزراعية لصاحبها عبدا جمال الدين مغازي عبدا الشرقاوي تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  4874ورقم قيد  19949محل رئيسى عن النشاط :
انشطة داخل قانون  72لسنة  2017استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع
استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح
والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرا ررئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة 2008
انشطة خارج قانون  72لسنة  2017التوريدات العمومية وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع
مع مراعاة
النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية- .
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،.
بجهة محافظة البحيرة برج جردنيا اسكوير  -شارع المحكمة  -كفرالدوار
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 - 20ماس ايجيبت للصناعات البترولية لصاحبها  /ايمان الكيلنى يونس يونس تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4898ورقم قيد  19954محل رئيسى عن النشاط  :اقامة
وتشغيل مصنع لتكرير الزيوت المعدنية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،..بجهة محافظة السكندرية ك  57غرب الطريق
الصحراوى ثان
 - 27الخليج لنتاج المحتوي الليكتروني لصاحبها احمد مصطفي احمد سلمه تاجر فرد رأس ماله
 200,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  5023ورقم قيد  19976محل رئيسى عن النشاط  -انتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت
السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة البحيرة ش اللمعي
_
 - 28ليو للتجارة لصاحبها  /محمد مسعود محمد مسعود تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  5071ورقم قيد  19992محل رئيسى عن النشاط هو :انشطه داخل ق o 72
تجارة الجملة و التجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة (فما عدا تجارة الجملة
اقامة إدارة و تشغيل السوبر ماركت مع التزام افراد حسابات مالية
للخضر و الفاكهة) انشطة خارج ق o 72
مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطةالواردة بقانون الستثمار ولئحتة التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحتة التنفيذية مع
عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحتة
التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللؤائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية عمارة كيلوباترا امام محطة اتوبيس الزهراءالدور  3د
العجمى  -الهانوفيل-
لصاحبها  :محمد عبدالعزيز مرزوق فضل ا تاجر فرد
 - 21رويال لتكنولوجيا المعلومات
رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4906ورقم قيد  19957محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة من داخل ق  72لسنة  o :2017أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها o .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات o .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في
مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها o .الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل:
(أ) الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي( .ب) صيانة آبار البترول وتنشيطها( .جـ) صيانة معدات الحفر
والمضخات البترولية( .د) حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول( .هـ) العمال المدنية
المكملة لعمال الحفر والصيانة( .و) معالجة السطح من الترسيبات( .ز) الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير
التغليف وأنابيب النتاج .أنشطة من خارج ق  72لسنة  o :2017إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب الموارد
البشرية o .تنظيم المؤتمرات والندوات .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية - .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية  23شارع المينا الشرقيه -
لصاحبتها  /سلمى مجدى خليل منصور تاجر فرد رأس ماله
 - 22سلمى مجدى خليل منصور
 10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4918ورقم قيد  19959محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية ش 30
ابوكمال ش موبيليات القصر بجوار بازار الدخاخنى -
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 - 23اى جى ديناميك  Egy Dynamicلصاحبها  /احمد سعيد محمد احمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4919ورقم قيد  19960محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:تصميم وإنتاج البرامج ويشمل ذلك :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 .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية 5أ أبراج سيتي ليت  -السيوف -
لصاحبها  :محمد خيرى عبدالحليم عبدربه تاجر فرد
 - 24بى سكول Be School
رأس ماله  15,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4920ورقم قيد  19961محل رئيسى عن
إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارسo .
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة o 2017
اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب
الجامعات .أنشطة خارج قانون  72لسنة o 2017
الموارد البشرية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة البحيرة نادى مبارك الرياضى  -الكيلو  - 80طريق اسكندرية
مصر الصحراوى  -مدينة النوبارية -

إنشاء

لصاحبها /جابر محمد على محمد على تاجر فرد رأس ماله 5,000.000
 - 25جابر محمد على محمد على
قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  4954ورقم قيد  19966محل رئيسى عن النشــــــــــــــــاط  :إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية (جبن ابيض  -جبن قريش  -سمن بلدى) مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط  :القطعة رقم  9بلوك  5بالمنطقة الصناعية جنوب الثالثة  -برج
العرب الجديدة -
 - 26اليسر لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها علياء سعيد محمد محمد شرف تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  4984ورقم قيد  19974محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  o -:إقامة و تشغيل مصنع لتعبئة و تغليف المواد الغذائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة البحيرة
المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط  :القطعة رقم ( - )146المنطقة الصناعية
 - 29العزة للنتاج الحيوانى لصاحبها محمد عيد رشاد محمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
تربية جميع أنواع
 2022-06-19برقم ايداع  5127ورقم قيد  20009محل رئيسى عن النشاط " -:
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،..بجهة محافظة
السكندرية شارع الصحفاق  -برج العرب
 - 30البركة للنتاج الحيوانى لصاحبها نرمين صلح ابراهيم الشافعى تاجر فرد رأس ماله 25,000.000
تربية جميع
قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  5128ورقم قيد  20010محل رئيسى عن النشاط " -:
أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،..بجهة
محافظة السكندرية شارع المشير عبد الحكيم عامر  -برج العرب -
 - 31مشهور جرجس قلده جرجس لصاحبها مشهور جرجس قلده جرجس تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  5135ورقم قيد  20012محل رئيسى عن النشاط " -:
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 ،..بجهة محافظة البحيرة عزبة الصعايدة -السلم  -شمال التحرير -
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لصاحبها  :رضا سعيد حامد عبدالعزيز تاجر فرد رأس ماله
 - 32رضا سعيد حامد عبدالعزيز
 10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  5138ورقم قيد  20013محل رئيسى عن
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل ق  72لسنة - : 2017
إقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية
أنشطة خارج ق  72لسنة - : 2017
نقل تكنولوجيا المعلومات- .
مهارات وقدرات الطفال وتدريب الموارد البشرية .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة
مع مراعاة أحكام
خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية- .
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة
محافظة السكندرية  71ش ابن ملعب -الحضرة القبلى -
لصاحبها  :احمد عبدالرحمن عرابى عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
 - 33دار القطب
فى  2022-06-19برقم ايداع  5139ورقم قيد  20014محل رئيسى عن النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات- .
ق  72لسنة - : 2017
إقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال
أنشطة خارج ق  72لسنة - : 2017
وتدريب الموارد البشرية .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية- .
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية برج
السرايا -البيطاش الرئيسى -
لصاحبها  :احمد مغازى عبدالحكيم عوض تاجر فرد
 - 34اجيال للتدريب
رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  5168ورقم قيد  20018محل رئيسى عن
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة o 2017
إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .أنشطة خارج قانون  72لسنة o 2017
وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و تعليم اللغات وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج
قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية  10شارع ابن سينا  -متفرع من شارع عمر بن الخطاب  -الدريسة -
 - 35فهد باك fahd pack
صاحبها  /ابراهيم على فهمى محمد أحمد تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-20برقم
ايداع  5173ورقم قيد  20019محل رئيسى عن النشاط  :إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكواب الورقية و
البلستيكية مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ،بجهة محافظة السكندرية الكيلو  27طريق
القاهرة الصحراوي نجع العرجي مرغم
 - 36الفجر للنتاج الحيوانى لصاحبتها  /نيفين محمد عبد العظيم عثمان مرسى تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  5177ورقم قيد  20020محل رئيسى عن النشاط " -:
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 ،..بجهة محافظة السكندرية شارع المشير عبد الحكيم عامر  -برج العرب -
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 - 37اماك  AMACلصاحبها سامح عدلى فهمى لوقا تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  5196ورقم قيد  20022محل رئيسى عن النشاط  -:اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع خراطيم كهرباء من البولى ايثيلين وعلب وبواط من البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة محافظة
السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط اللوحدة رقم  46قطاع الصناعات الكيماوية  -مجمع مرغم
- 2
 - 38مواسم البرج لصاحبها ايه محمد عيسوى محمد منصور تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  5238ورقم قيد  20027محل رئيسى عن النشاط  -:انشطة داخل ق  72لسنة
 * 2017تجارة الجملة والتجزئة للخرداوات ولعب الطفال 0.
انشطة داخل ق  72لسنة 2017
تقديم خدمات رجال العمال من ( فاكس  -تصوير  -تليفون  -كتابة كمبيوتر ) تلتزم الشركة بافراد حسابات
مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحتة التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقاتنون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللؤائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية المجاورة الخامسة  -الحى الول  -ق - 11مول المدينة المنورة  -برج العرب الجديدة -
لصاحبها  :مدين احمد شله تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
 - 39سنابل ليالى الشام
قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  5246ورقم قيد  20028محل رئيسى عن النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة
من داخل ق  72لسنة  :2017تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة .أنشطة من خارج ق  72لسنة - :2017اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم
جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك اواى وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية ،.بجهة محافظة
السكندرية  36ش حسن رفعت  -سيدى بشر قبلى -
 - 40محمد محمود احمد خاطر لصاحبها محمد محمود احمد خاطر تاجر فرد رأس ماله  45,000.000قيد
فى  2022-06-22برقم ايداع  5301ورقم قيد  20038محل رئيسى عن النشاط  -1 -:اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع ليف الحمام  -2عموم التصدير  .وتلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار ولئحتة التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقاتنون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات
والحوافز الواردة به وبلئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللؤائح والقرارات السارية وعلى المنشاة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية ش عطال العوامى -
الهانوفيل -
لصاحبها  :محمد محمد محمد نعيم تاجر فرد رأس ماله
 - 47العالمية للتجارة و التوريدات
 10,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  5402ورقم قيد  20066محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة  2017تجارة الجملة و التجزئة للملبس الجاهزة في المناطق
النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة أنشطة خارج قانون  72لسنة  2017التوريدات العمومية وتلتزم المنشأه
بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم
إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبلئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة البحيرة شارع المعهد الدينى -
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 - 41طيور الجنة لصاحبها احمد نبيل محمد مرسى سليمان تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  5339ورقم قيد  20046محل رئيسى عن النشاط  -:أنشطة داخل قانون 72
لسنة 2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها أنشطة
خارج قانون  72لسنة 2017إقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين
وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي
حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على
به وبلئحته التنفيذية- .
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة البحيرة دور أرضى ملك أحمدعبد الغنى محمد -قرية
جبارس قبلى -
 - 42جينا خميس عبد الغفار أحمد لصاحبها جينا خميس عبد الغفار أحمد تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  5341ورقم قيد  20048محل رئيسى عن النشاط  - :أنشطة داخل قانون
72لسنة 2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
أنشطة خارج قانون  72لسنة 2017إقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية
الموهوبين وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية- .
وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور
الول علوى أمام بيت الجملة 16ش الملك-الفلكى -
 - 43ليفل أب  Level Up oلصاحبتها  :هبه محمود عبدالرحيم محمد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد
فى  2022-06-23برقم ايداع  5342ورقم قيد  20049محل رئيسى عن النشاط  -:أنشطة داخل ق 72لسنة
 : 2017إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات أنشطة خارج ق 72لسنة
 . :2017إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع
عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .. . .مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ،بجهة محافظة السكندرية شقة ??? برج أيوب بركة امام مطافي السيوف تقاطع جميلة بو حريد واديب
معقد اول
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لصاحبتها  :زينب حسين إبراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله
 - 44القيصر للكمبيوتر واللكترونيات
 500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  5347ورقم قيد  20052محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل ق  72لسنة  -1 : 2017تصميم 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( .جـ) إنتاج المحتوى
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات( .د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية -2 .تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية( :أ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات
بمختلف أنواعها( .ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -3 .تصميم وتنفيذ وإدارة
مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت( :أ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.
(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات -4 .التصالت وخدمات النترنت -5 .المشروعات التي تستثمر
في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية -6 .إقامة أو إدارة
وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص
من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون -7 .مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية،
والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة -8 .إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -9 .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها -10 .تجارة الجملة والتجزئة لجهزة
الكمبيوتر واكسسوراتها في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .أنشطة خارج ق  72لسنة : 2017
توريد أجهزة الكمبيوتر o .الستيراد فيما
 oإقامة وتشغيل مركز لصيانة أجهزة الكمبيوتر بكافة أنواعهاo .
هو مسموح به قانونا .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  .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع
مع مراعاة
النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية- .
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،.
بجهة محافظة السكندرية شقة دور اول علوى امام مدرسة الورمان اعلى صيدلية شكر أبو يوسف العجمى-
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لصاحبها  :خالد عبدا الغريب النبوى محمد محمد تاجر فرد رأس ماله
 - 45هيليزونا Helizona
 20,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  5391ورقم قيد  20062محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل ق  72لسنة ?o :2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها?o .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها?o .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات?o .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية?o .تصميم وإنتاج معدات الحاسبات
اللية?o :أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها?o .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها?o .تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت?o :أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات?o .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات?o .التصالت
وخدمات النترنت?o .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع
والنماذج والرسوم الصناعية?o .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية
والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون?o .
مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية ،والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة?o .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات?o .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها?o .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال?o .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي
من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني .أنشطة خارج
ق  72لسنة  o :2017التسويق اللكترونى عبر النترنت .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي
مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية - .مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،.
بجهة محافظة السكندرية 7ش النصر من عبد السلم المحجوب -
لصاحبها  :الياس جاك خلط تاجر فرد رأس ماله
 - 46ايكل مصر
 100,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  5399ورقم قيد  20065محل رئيسى عن
إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة o 2017
السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ،بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيعo .
إدخال البيانات على الحاسبات
إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات o
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى
وبالوسائل اللكترونية o
إقامة
رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني .أنشطة خارج قانون  72لسنة o 2017
وتنظيم المعارض و المؤتمرات والحفلت العامة و المهرجانات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض
على حده وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية  1شارع الفلكى -
محطة الرمل -
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لصاحبها  :مبروك جمعه محمد ادريس تاجر فرد رأس ماله
 - 48وان One
 20,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  5457ورقم قيد  20073محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة  o 2017إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس .أنشطة خارج
قانون  72لسنة  o 2017الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية وتلتزم المنشأه بإفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته
التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية بجوار مدرسة الهانوفيل الضوى  -الهانوفيل الرئيسى -
الدخيلة  -البيطاش -
 - 49الهام عادل همام حسن لصاحبتها الهام عادل همام حسن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-28برقم ايداع  5472ورقم قيد  20078محل رئيسى عن النشاط أنشطة داخل قانون  72لسنة
 2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها أنشطة
خارج قانون  72لسنة  2017إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية
الموهوبين وتلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته
التنفيذية وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار
رقم 72لسنة  2017ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات
والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الول ناصية وتطل
على شارع 45بالعقار الكائن ش4شمالمتفرع من ش  45العصافرة قبلى اول
لصاحبها  :سامر زياد سيف تاجر فرد رأس ماله
 - 50زمن الخير
 10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  5475ورقم قيد  20079محل رئيسى عن
تجارة الجملة و التجزئة للمواد الغذائية في
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة o 2017
إقامة و تشغيل وادارة
المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة أنشطة خارج قانون  72لسنة o 2017
سوبرماركت وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية مول أبو الريش -
المحور المركزى  -قطعة رقم  - 11بلوك  - 33برج العرب الجديدة -
 - 51ماجدة ابراهيم ابراهيم جاد
لصاحبتها /ماجدة ابراهيم ابراهيم جاد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 5476ورقم قيد  20080محل رئيسى عن النشاط أنشطة داخل قانون  72لسنة  2017أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها أنشطة خارج قانون  72لسنة 2017
إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين وتلتزم المنشأة بأفراد
حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفي حالة عدم إلتزام المنشأة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  2017ولئحته التنفيذية
مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ،بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الول العقار رقم 2 6ض
شارع  81حوض الدير المستجد الكيلو -20ابو يوسف _اول
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لصاحبها  :نجلء محمود محمد فهمى عيد تاجر فرد
 - 52الوردة الصغيرة Little Flower
رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  5479ورقم قيد  20081محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة  o 2017إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات o .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها o .إدخال البيانات
على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o .تجارة الجملة و التجزئة للملبس الجاهزة و الكتب و الورق في المناطق
النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة أنشطة خارج قانون  72لسنة  o 2017إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد
و تنمية وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال  oإقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال  oتقديم خدمات رجال
العمال من (فاكس -تصوير  -تليفون  -كتابة كمبيوتر ) وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج
قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة محافظة
السكندرية برج براديز ان  5 -شارع تاطيار محمود شكرى  -سموحة
لصاحبها  :سامر محمد إبراهيم احمد تاجر فرد رأس
 - 53جومانجى JUMANJI
ماله  300,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  5482ورقم قيد  20082محل رئيسى عن
تجارة الجملة و التجزئة للغذية و المشروبات
النشــــــــــــــــاط  -:أنشطة داخل قانون  72لسنة o 2017
في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة (فما عدا تجارة الجملة للخضر و الفاكهه) أنشطة خارج قانون
 72لسنة  o 2017اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا
الكحولية) و المأكولت و التيك اواى وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة
السكندرية  6شارع شامبليون  -الزاريطة -
لصاحبها  :السعيد السيد على غنيم تاجر فرد رأس ماله
 : - 54الخير بلزا مول
 50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  5489ورقم قيد  20085محل رئيسى عن
النشــــــــــــــــاط  -:اقامة وتشغيل المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة السكندرية الحى الثالث  -مجاورة  1أ  -مجتمع محلى خامس  -برج
العرب الجديدة-
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فروع الفراد
 - 1بلك هورس لصاحبها محمد محمود على محمد احمد قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  4451ورقم قيد
 10798محل فرعى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الفحم النباتىوالفحم المضغوط .وذلك مع مرعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .بجهة محافظة
السكندرية اضافه فرع انتاجى فى قطعة رقم 6بلوك رقم  10المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة برج العرب الجديدة -
 - 2ديجيتال ارت لحلول الطباعة المتكاملة  -Digital Art Integrated Printing Solutions -لصاحبها
مصطفى فتحي سعد ابراهيم قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4813ورقم قيد  11055محل فرعى عن
النشاط  :اقامة وتشغيل مطبعة.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  .بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط  :ثانى شارع شمال الكابلت مقابل السنترال -
الكابلت قسم ثان
 - 3الفجر للستثمار العقارى والتنمية لصاحبها مسعد اسماعيل خليل عقده قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 4887ورقم قيد  6131محل فرعى عن نشاط المنشأة  1 /استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية او
احداهما( أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  ( .ب ) استزراع الراضي
المستصلحة وذلك كله في ما ل يزيد عن الف فدان ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر (فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء والمناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  ، 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  2 .)، 2008إقامة وتشغيل المحطات والثلجات الخاصة بحفظ وفرز وغربلة وتدريج وتجفيف وتجميد
وتبريد وتعبئة الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة 3 .اقامة وتشغيل صوامع حفظ وتخزين الغلل 4 .تربية
جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم5 .
السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحده
سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنية 6 .شراء وبيع وتقسيم الراضي او المشاركة عليها ومدها بالمرافق
بغرض اقامة المنشأت عليها علي اختلف انواعها بغرض البناء او التاجير وذلك مع مراعاة مايلي مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطتها .
بجهة محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة نشاط انتاجى الداجنى قطعة  18،16محطة  - 14جمعية المزارعون
العرب  -مراقبة جنوب التحرير  -غرب النوبارية -
 - 4البراهيم لزخرفة وتشكيل المعادن وتصنيع اللت ( لصاحبها عبد ا ابراهيم البراهيم ) قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  5533ورقم قيد  5550محل فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع باب وشباك
كريتال وخزنات وخلطات وتندات حديدية وتصنيع اللت والماكينات للورش المعدنية متمثلة فى ماكينات درفلة حديد
وثناية مكبس سحابة الت فور فورجية جدل المواسير والمربع مكابس هيدروليك دسك تشكيل كوبيستة
مقص نواقل منشار تقطيع ) .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة بجهة محافظة السكندرية فرع انتاجي بالعنوان التالي  :القطعه رقم ()10بلوك (- )3
بالمنطقه الصناعيه الثانيه  -مدينه برج العرب الجديده -
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جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1النبلء للمقاولت والتوريدات العمومية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
التوريدات العمومية" .
ايداع  4447ورقم قيد  19840مركز عام عن غرض الشركة هو" :
المقاولت العامة " .عموم التصدير فيما هو
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا" .
مسموح به قانونا .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية العقار
رقم  4صفيحة  2تنظيم شارع النبلء -الدور الرضى -مسجد سلطان -
 - 2جاز للستشارات العقارية
 Jaz Consulting For Real Estateشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-01
تقديم الستشارات (فيما
برقم ايداع  4455ورقم قيد  19841مركز عام عن غرض الشركة هو- :
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
التسويق
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) -
العقارى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شقة رقم (  - ) 5الدور
الثالث  -شارع متفرع من شارع الزهورمن نادي الجمارك  -الهانوفيل  -العجمي  -قسم
 - 3ريومير للتجارة العامة  Roamer General Trading Companyشركة رأس مالها
 300,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع  4474ورقم قيد  19845مركز عام عن
المقاولت العامة " إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة و غسيل
غرض الشركة هو " :التجارة العامة "
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 السكندرية الدور الول  -عمارة
 - 17شارع  - 66سيدى بشر قبلى  -اول
 - 4اكس كابيتال  Axe capitalشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق
 4476ورقم قيد  19846مركز عام عن غرض الشركة هو - :
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
تقديم خدمات تحصيل الديون (
المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) -
ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
فيما عدا التخصيم) -
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة السكندرية  19ش فيكتورعمانويل  -سموحه -
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 - 5آتكون للتشطبيات والمقاولت المتكاملة
 Atcon For Finishing and Contractingشركة رأس مالها  25,000.000قيدت فى
مقاولت
 2022-06-01برقم ايداع  4491ورقم قيد  19848مركز عام عن غرض الشركة هو" :
المقاولت العامة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
أعمال التشطيبات" .
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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  8ش سيدى جابر -سبورتنج -
 - 6افيكسيا فارما  Evexia Pharmaشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
تجارة وتوزيع الدوية البشرية
ايداع  4492ورقم قيد  19849مركز عام عن غرض الشركة هو" :
والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمعلمية والمبيدات الزراعية واضافات العلف
والعشاب الطبية واللت والجهزة والمستلزمات الطبية والمعملية والمصال اللقاحات والمواد الخام للدوية
والمحاليل الطبية والمطهرات والكيماويات والمنظفات الصناعية وألبان الطفال والمكملت الغذائية والغذية
التصدير
انهاء إجراءات التسجيل لما سبق امام الجهات المختصة" .
الخاصة وتصنيع ما سبق لدى الغير" .
التخليص الجمركي " .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
فيما هو مسموح به قانونا" .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  17شارع محمد محى الدين عبده
مع صالح متقاطع على جناكليس -أول
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 - 7لزارو سينت للستثمار  Lazaro Scentشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
إقامة
 2022-06-01برقم ايداع  4493ورقم قيد  19850مركز عام عن غرض الشركة هو " :
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتعبئة مستحضرات
وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التعطير " .
تجارة الجملة والتجزئة في مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات في
التجميل والعطور والمنظفات " .
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة" .
 صيانة معدات الحفر والمضخات صيانة آبار البترول وتنشيطها "والستكشاف ويشمل ذلك " :
 العمال المدنية المكملة حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول " .البترولية "
 الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف معالجة السطح من الترسيبات "لعمال الحفر والصيانة "
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
وأنابيب النتاج "  -الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي" .
التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما
عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
إقامة و تشغيل القرى السياحية والفنادق ( الثابتة ) والموتيلت مستوى ل
العربيه رقم  356لسنه " 2008
يقل عن ثلثة نجوم وطاقة إيوائية ل تقل عن خمسين غرفة والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية
اقامة وتربية الخيول " التسويق اللكترونى عبر النترنت "
وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية" .
تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه
اواى " إدارة وتشغيل قاعات الفراح والمناسبات "
باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه و
سجل المستوردين  ،ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وتلتزم
الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده
به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شارع
فوزى معاذ عمارة صفوة رجال العمال الدور العاشر -
 - 8ايريا للتسويق العقارى  AREAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
التسويق العقارى وذلك دون الخلل
 4514ورقم قيد  19852مركز عام عن غرض الشركة هو" :
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شارع بطليموس  -خلف  19سابا باشا  -الفلكى  -اول
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 - 9أي ار ميد كير لدارة المستشفيات  I.R MED CAREشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
اقامة و
 2022-06-02برقم ايداع  4517ورقم قيد  19853مركز عام عن غرض الشركة هو" :
تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية
ادارة المستشفيات وما تتضمنه من أنشطة علجية أو طبية" .
عموم
تنظيم المؤتمرات" .
والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير" .
إدارة الصيدليات .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121
الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا" .
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 السكندرية 418أ طريق الجيش
لوران - - 10خطاب لتجارة الدوية شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
تجارة و توزيع الدوية و تصنيعها لدى
 4520ورقم قيد  19854مركز عام عن غرض الشركة هو" :
عموم الستيراد و التصدير (تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل
الغير "
المستوردين  ،ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة السكندرية شارع الكرنك  -متفرع من ش جميل
أبو حريد  -السيوف  -شماعة -
 - 11روكيت للتصدير  Rocketشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
التجارة العامة و
عموم التصدير "
 4521ورقم قيد  19855مركز عام عن غرض الشركة هو" :
التوزيع فيما هو مسموح به قانونا " التوريدات العمومية " 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  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 مبنى رقم  - 696طريق الحرية لوران -
 - 31بتروسكيلز للمقاولت العامة وتوريدات عمومية  petroskillsشركة رأس مالها  250,000.000قيدت
فى  2022-06-06برقم ايداع  4618ورقم قيد  19885مركز عام عن غرض الشركة هو -:
المقاولت العامة  .التوريدات العمومية  .تاجير المعدات ( فيما عدا التاجير التمويلى )  .وذلك دون الخلل
بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية مكتب رقم  10باكيه  4بمقر بى اكتيف كوركينج 378
طريق الحرية  -مصطفى كامل -
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 - 12سوبك للتنمية والتجارة  Sobek Developmentشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
تجارة
 2022-06-02برقم ايداع  4527ورقم قيد  19856مركز عام عن غرض الشركة هو:
التوكيلت
وتوزيع المواد الغذائية بالجملة وخامات المواد الغذائية (فيما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة)
التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالت التجارية  ،ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
توريد مستلزمات
عموم التوريدات
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
توريد المواد الصناعية والمهمات ومواد
الفنادق من أغذية ومشروبات وأدوات ومستلزمات ومواد النظافه
امداد السفن بالغذية والمدادات البحرية .وذلك دون الخلل بأحكام
ومستلزمات التشطيبات ومواد البناء
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  93ش 62
متقرع من ش ملك حفنى سيدى بشر -
 - 13الفردوس للتنمية المجتمعية  Al Ferdous LL Tanmia Al Mogtamaiaشركة رأس مالها
 20,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4531ورقم قيد  19858مركز عام عن غرض
اقامة وتشغيل وادارة
ادارة وتشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني وتقديم الخدمات التعليمية
الشركة هو :
مركز لعداد وتنمية وتدريب 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
البحيرة ش التفتيش الزراعي  -غرب ايتاى البارود -
 - 14فوتا للنشاء والتعمير  VOTAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات
 4532ورقم قيد  19859مركز عام عن غرض الشركة هو " -
العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
إقامة و تشغيل الفنادق ،الثابتة ويخوت السفاري ،والموتيلت ،والشقق والجنحة الفندقية،
موافقة الهيئة مسبقا "
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
المقاولت العامة وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية
المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع" .
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية ،
مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة مطروح الكيلو  126طريق اسكندرية مطروح
 قرية الفنانين  -سيدى عبدالرحمن مركز و مدينة - 15في صحتك لتجارة وتوزيع المواد الغذائية شركة رأس مالها  4,000.000قيدت فى 2022-06-05
تجارة وتوزيع و بيع
برقم ايداع  4562ورقم قيد  19864مركز عام عن غرض الشركة هو" :
المواد الغذائية بالجملة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية العقار
رقم  8شارع عمرو النجومى -سيدى بشر -
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 - 16صوارى للصناعات الهندسية والتجارة
 Sawary For Engineering Industries And Tradingشركة رأس مالها 5,000,000.000
قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  4563ورقم قيد  19865مركز عام عن غرض الشركة هو" :
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مقطورات جرارات زراعية وتصنيع وتجميع وحدة رش مبيدات
حشرية وتصنيع وتجميع طلمبات مياه الرى طاردة مركزية وتصنيع وتجميع طلمبات رفع مجارى ( صرف
صحى) طاردة مركزية ذات تحضير ذاتى وغير ذاتى وطلمبات صرف صحى رأسية وتصنيع وتجميع طلمبات
مياه ضغط عالى طاردة مركزية وتصنيع وتجميع طلمبات سكينه ومحابس فراشة ومحابس عدم رجوع وتصنيع
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية
النشاءات المعدنيه (جمالونات -أبواب  -شبابيك  -سللم ) "
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف
وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها "
إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري
الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها "
مقاولت حفر ابار المياه.
وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع" .
" الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم
 121لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه و سجل المستوردين  ،ول ينشئ تأسيس الشركة اى
حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
المقاولت العامة والمعدنية والمتكاملة ومقاولت النشاءات
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض " .
استصلح وتجهيز
إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها" .
المعدنية" .
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة
وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه
التوريدات العمومية " .إقامة وتشغيل مراكز
قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه " 2008
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الصيانة الخاصة بالطلمبات واللت والمعدات والسيارات وجميع اللزم لها" .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشغيل وتجميع
اللوحات الكهربائية بالجهد المنخفض والمتوسط والعالى "
إقامة وتشغيل مصنع
وصيانة محطات الخرسانة الجاهزة وخطوط انتاج المنتجات السمنتيه بجميع أنواعها" .
مقاولت العمال الكهروميكانيكية" .
لتصنيع وتشغيل وتجميع وصيانة مهمات الرى الحديثة بكل أنواعها" .
التجارة العامة والتوزيع فيما
إقامة وتشغيل وصيانة محطات المعالجة (معالجة المياه) وجميع لوازمها "
هو مسموح به قانونا .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية الطابق
الول علوى -بالعقار رقم  46ش القبال -
 - 17الفريد لدارة الصيدليات  EL-FARIDشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى 2022-06-05
إدارة الصيدليات" .
برقم ايداع  4571ورقم قيد  19866مركز عام عن غرض الشركة هو" :
بيع وتجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل .وذلك دون الخلل
تجارة المستلزمات الطبية" .
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شقة رقم  2بالدور الثانى عقار رقم  7شارع خالد بن
الوليد -سيدى بشر -
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 - 18بيت فياض للديكور والمقاولت شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
القيام بأعمال
عموم المقاولت
ايداع  4573ورقم قيد  19868مركز عام عن غرض الشركة هو :
استغلل العلمات التجارية (
عموم التجارة والتوريدات
الديكور واعداد التصميمات الداخلية والخارجية
إدارة وتشغيل المنتجعات والقري السياحية والمجمعات السكنية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة
الفرنشايز )
لهم مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات
تجارة مواد البناء ومستلزمات الديكور والثاث وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
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 في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة السكندرية  600طريق الحرية  -اول
 - 19دافنشى بيوتى لنج  Davinci Beauty Loungeشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
اقامة و
 2022-06-05برقم ايداع  4586ورقم قيد  19872مركز عام عن غرض الشركة هو" :
التوريدات العمومية" .
تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر ) "
التوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
التجارة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا" .
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  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية 24
صادق الدرينى-كفر عبده  -رشدى-
 - 20باندورا جى سي  PANDORA J.Cشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-05
التجارة العامة والتوزيع
برقم ايداع  4591ورقم قيد  19874مركز عام عن غرض الشركة هو" :
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو
فيما هو مسموح به قانوناo .
التسمين أو اللحوم  o .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج
البيض أو التسمين أو اللحوم  " .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه
 .2008وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية ش  24متفرع من ش - 30
سيدى بشر قبلى -
 - 21تشونغمينا العالميه  Zhongmena Internationalش.ذ.م.م شركة رأس مالها 1,000,000.000
قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  4606ورقم قيد  19875مركز عام عن التسويق اللكترونى عبر
النترنت  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح و القرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة السكندرية شارع جمال عبد الناصر -السيوف -اول
 - 22معملك فى بيتك للكول سنتر ش.ذ.م.م شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  4608ورقم قيد  19876مركز عام عن -ااقامه وتشغيل مراكز التصالت (الكول سنتر) -.تقديم
خدمات الرعايه الصحيه للمرضى وكبار السن .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه بجهة محافظة السكندرية 10ش مسجد الفتح -
سيدى بشر قبلى -المنتزه-
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 - 23جيلى فيش  Jelly Fishشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 4610ورقم قيد  19877مركز عام عن غرض الشركة هو  :أنشطة من داخل ق  72لسنة " :2017
أعمال
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها" .
تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
إدخال البيانات على الحاسبات
" إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات" .
أعمال التوصيف والتصميم والتطوير
تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية" :
وبالوسائل اللكترونية" .
تصميم وتنفيذ
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها" .
لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها" .
أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل
وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت" :
التصالت وخدمات النترنت" .
وتداول البيانات " .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات" .
المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم
الصناعية " .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار
مشروعات
الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون" .
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" .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من
حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال" .
تجارة الجملة
صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني" .
والتجزئة في الملبس الجاهزة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .أنشطة من خارج ق  72لسنة
توزيع الملبس الجاهزة .وتلتزم
 " :2017التوريدات العمومية " .التسويق اللكترونى عبر النترنت" .
الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده
به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية 28
عبدالخالق ثروت -اول
 - 24يوريكا هيلث كير ديفيلوبمنت اكسبرتس EUREKA HEALTHCARE DEVELOPMENT
 EXPERTSشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  4611ورقم قيد
تقديم الستشارات ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق
 19878مركز عام عن غرض الشركة هو " -
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 ولئحتة التنفيذية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
عموم التجارة فى كل ما
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ) " .
اعداد دراسات الجدوى
هو مسموح به قانونا  " .تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجوده " .
عموم التصدير  " .التسويق فيما
للمشروعات  " .اقامة وتشغيل مركز لتنمية وتدريب الموارد البشرية " .
تطوير العمال واعاده الهيكله الدارية للشركات.
هو مسموح به قانونا ( فيما عدا التسويق العقارى ) "
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية الدور الخامس  -بالعقار الكائن
بشارع المطار عمارة الصيادلة  -سموحة -
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 - 25بيليف ايجيبت لدارة المطاعم والكافيهات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-06
ادارة وتشغيل المطاعم
برقم ايداع  4612ورقم قيد  19879مركز عام عن غرض الشركة هو" :
والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى
الدارة الفندقية ( مع مراعاة
ادارة واستغلل القرى السياحيه والشواطىء والكازينوهات "
والحلويات "
القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط اجراءات الترخيص بها ) "
التوريدات العمومية " التوكيلت التجارية  (0تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن
تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد 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  303فيكتور عما نويل  -سموحه
 - 26تلل الفرعونية للصناعات المتوسطة شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
إقامة
ايداع  4613ورقم قيد  19880مركز عام عن غرض الشركة هو  :أنشطة داخل ق (:)72
إقامة وتشغيل مصنع
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج
وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية
إقامة وتشغيل
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الهندسية والكهربائية
لتصنيع لتشكيل وتشغيل المعادن
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية
مصنع لتصنيع الزجاج
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية
المنتجات الورقية
إقامة وتشغيل مصنع لدياغة الجلود
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل
الكيميائية والدوية
اقامه
تجارة الجملة والتجزئة لماكينات التعبئة والتغليف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
وتشغيل مركز طبي متخصص في العيون .بشرط أن تقدم  %10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقد?م
اقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين
الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها .أنشطة خارج ق (- :)72
السيارات مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات
والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية عمارة رقم  58شقه  - 3المهندسين  -برج العرب الجديدة -
 - 32النسر المصري للحاق العمالة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 4644ورقم قيد  19892مركز عام عن غرض الشركة هو  :الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
والخارج وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة البحيرة كوم القدح  -مركز
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 - 33النور للتعليم والتدريب ودور الحضانات شركة رأس مالها  19,000.000قيدت فى 2022-06-06
انشاء و إدارة و تشغيل
برقم ايداع  4645ورقم قيد  19893مركز عام عن غرض الشركة هو" :
إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية
إقامة وتشغيل وإدارة دور الحضانات" .
المدارس" .
إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد
المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين "
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 مطروح عمارة رقم  4الطبية
الجديدة -
 - 27تلل مصر للصناعة والتجارة شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
إقامة وتشغيل
 4614ورقم قيد  19881مركز عام عن غرض الشركة هو  :أنشطة داخل ق (:)72
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج
مصنع لتصنيع المواد الغذائية
إقامة وتشغيل مصنع
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الهندسية والكهربائية
لتشكيل وتشغيل المعادن
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية
لتصنيع الزجاج
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية
الورقية
إقامة وتشغيل مصنع لدياغة الجلود
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل
الكيميائية والدوية
اقامه
تجارة الجملة والتجزئة لماكينات التعبئة والتغليف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
وتشغيل مركز طبي متخصص في العيون .بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم
اقامة وتشغيل وإدارة محطات
الخدمة الطب?ة أو العلجية او التشخيصيه لها .أنشطة خارج ق (- :)72
تموين السيارات مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار
ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية عمارة رقم  58شقه  - 2المهندسين  -برج العرب الجديدة -
 - 28تلل الدولية للستثمارات المحدودة شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
ايداع  4615ورقم قيد  19882مركز عام عن غرض الشركة هو " :
إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل
المواد الغذائية " .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج" .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المعادن " .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الهندسية والكهربائية" .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
الزجاج " .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية" .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
البلستيكية " .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيميائية والدوية "
اقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين
إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود" .
مستحضرات التجميل" .
السيارات .وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات
السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية المهندسين -عمارة  58شقة - 1برج العرب الجديدة -
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 - 29دورا ليفستوك  Dora Life Stockشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  4616ورقم قيد  19883مركز عام عن غرض الشركة هو  :أنشطة داخل
ق  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 وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه " 2008
تربية جميع انواع
تربية جميع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم "
اقامة
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم "
المزارع السمكية " اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت والمنتجات الزراعية
 " .اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او
اقامة وتشغيل المراكز التجارية
تجميدها " إقامة وتشغيل مصنع لتغليف وتعبئة وتصنيع منتجات اللحوم "
اقامة وتشغيل
وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة "
مستشفى متخصصة أو متكاملة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .على تقدم  %10بالمجان سنويا من عدد
إقامة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والنشطة المرتبطة بذلك سواء خدمية
السرة التي يتم شغلها "
اقامة وتشغيل مصنع مستلزمات شبكات الرى و خراطيم الرى بالتنقيط
أوترفيهية أو أو رياضية أو تجارية " .
اقامة وتشغيل مصنع لصناعة الكياس
 " .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والمواسير من البلستيك "
اقامة وتشغيل
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومنتجاتها "
 " .اقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات "
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
اقامة وتشغيل مصنع ملبس جاهزة "
مصنع لتصنيع العلف بكافة انواعها "
الستثمار العقارى
إقامة وتشغيل مجزر ألى للحوم الحمراء واللحوم البيضاء " .
المستلزمات الطبية" .
تجارة الجمله والتجزئه لكافة مواد البناء من الرمل
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية " .
والزلط والطوب والسمنت فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه  .أنشطة خارج ق  72لسنة " :2017
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و
عموم التوريدات " عموم التصدير " أقامة وتشغيل محطة تموين سيارات
المأكولت و التيك اواى "
ومركز خدمة وصيانة السيارات وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة البحيرة ش احمد زويل -الحى السكنى الثانى -مدينة النوبارية الجديدة -
 - 30مطاعم زاد للطعام الشرقى والغربىZad For Eastern and western foods company
شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  4617ورقم قيد 19884
مركز عام عن غرض الشركة هو  -:اقامة و تشغيل و ادارة وتجهيز المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع
أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك اواى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة السكندرية برج زهرة العل شارع محمد نجيب سيدى بشر -
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 - 34التجمع الهندسي للتطوير العمرانى شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى 2022-06-07
إنشاء أو إدارة أو تشغيل
برقم ايداع  4663ورقم قيد  19900مركز عام عن غرض الشركة هو" :
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق
المدارس" .
إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال .وتلتزم الشركة بإفراد حسابات
النائية والمناطق خارج الوادي القديم)" .
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية ،
مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية مكتب ادارى بالعقار  -رقم - 6
الحى الول  -مجاورة السادسة  -شقة  - 3برج العرب
 - 35تكست فارما  Text Pharmaشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  4664ورقم قيد  19901مركز عام عن غرض الشركة  -:تجارة وتوزيع تسويق الدوية
البشرية و البيطرية والمستلزمات البيطرية ومستحضرات التجميل المكلت الغذائية الغذية الخاصة وتصنيع
ماسبق لدى الغير  .والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه  1981فى 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 وذلك دون
الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة البحيرة عقار رقم  4شارع  10شارع مستشفى الحميات -
 - 36تسالى فسدق  FOSDOKشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
التجارة العامة وعلى الخص تجارة المواد
 4665ورقم قيد  19902مركز عام عن غرض الشركة هو" :
الغذائية وألعاب الطفال .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية ش
عبدا بن مسعود سيدى بشر قبلى -
 - 37الفا سبك للتفتيش والمراقبة والفحص على البضائع  Alfa Specشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
القيام
فى  2022-06-07برقم ايداع  4666ورقم قيد  19903مركز عام عن غرض الشركة هو :
باعمال المراقبه والتفتيش والفحص على مختلف انواع البضائع من حيث الصفه والصنف والمواصفات ومطابقه
الشروط المتعاقد عليها وسحب العينات واجراء التحاليل ومراقبه الوزن وحصر العدد وتحديد مدى نظافه عنابر
البواخر وقياس غاطسها وتحديد الكميات المشحونه عليها وعمليات التسليم والتسلم  .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
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 البيطاش شهر العسل  -ش الصالحين -
 - 38مؤسسة الطرش شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 4667
اقامةوتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية
ورقم قيد  19904مركز عام عن غرض الشركة هو " -:
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 عقار رقم
 68.67مكرر شارع احمد السكندرى من شارع محمد نجيب  -اول
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 - 39تلل العالمية للصناعة شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
إقامة وتشغيل
 4668ورقم قيد  19905مركز عام عن غرض الشركة هو  :أنشطة داخل ق (:)72
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج
مصنع لتصنيع المواد الغذائية
إقامة وتشغيل مصنع
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الهندسية والكهربائية
لتشكيل وتشغيل المعادن
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية
لتصنيع الزجاج
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية
الورقية
إقامة وتشغيل مصنع لدياغة الجلود
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل
الكيميائية والدوية
اقامه
تجارة الجملة والتجزئة لماكينات التعبئة والتغليف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
وتشغيل مركز طبي متخصص في العيون .بشرط أن تقدم  %10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقد?م
إنشاء و إدارة و تشغيل المدارس .أنشطة خارج ق (- :)72
الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها.
إقامة وتشغيل وإدارة دور الحضانة مع اللتزام بإفراد
اقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين السيارات -
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته
التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية عمارة رقم  58شقه - 4
المهندسين  -برج العرب الجديدة -
 - 40بترو كرو للحاق العمالة  Petro Crewشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
الحاق
 2022-06-07برقم ايداع  4669ورقم قيد  19906مركز عام عن غرض الشركة هو "
العمالة المصرية بالداخل و الخارج وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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  2ش  -285سموحة -
 - 41بى اتش للمقاولت العامة  Ph General contracting companyشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  4767ورقم قيد  19915مركز عام عن
التوريدات العمومية " عموم التصدير
غرض الشركة هو " :المقاولت العمومية و الكهروميكانيكية "
التوكيلت التجارية (تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان
فما هو مسموح به قانونا "
تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على
التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة البحيرة  24ابنى بيتك أ  -مدينة النوبارية
الجديدة -
 - 42اتحاد الخوه العرب للحاق العمالة المصرية بالداخل شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  4768ورقم قيد  19916مركز عام عن غرض الشركة هو  -:الحاق
العمالة المصرية بالداخل  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 شمال
التحرير علم المرقب -
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 - 43أر أتش بلتينيوم  R.H Platinumشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى 2022-06-08
القيام بأعمال التخزين
برقم ايداع  4769ورقم قيد  19917مركز عام عن غرض الشركة هو " :
تصدير خامات البترول
وإستغلل المخازن و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة)" .
تصدير الفوسفات والسمدة "
ومنتجات البترول المختلفة والمواد اللزمة للنشطة البترولية المختلفة" .
تجارة السمدة والبذور والحاصلت الزراعية والحبوب والغلل والمواد البترولية وتجارة الخامات الولية
الشحن البحرى والتفريغ البحرى " .التوكيلت الملحية " .التخليص الجمركي "
والخامات التعدينية" .
عد وحصر البضائع " .بيع وشراء وإيجار وتداول وتخزين الحاويات .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  54شارع عمر زعفان الدور الول علوى -البراهيميه -
 - 44الباشا سكان للشعة شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع 4772
ورقم قيد  19920مركز عام عن غرض الشركة هو  :إقامة و تشغيل مركز طبى متخصص في الشعه
بشرط ان تقدم ( )%10سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد 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 مكتب ادارى بداخل مستشفى باشا
التخصصى المتفرع من ش عبد السلم عارف -
 - 45جينيس للتوريدات  Geniusشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
التوريدات العمومية وذلك دون الخلل
 4773ورقم قيد  19921مركز عام عن غرض الشركة هو" :
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  1شارع البساتين  -محسن الكبرى -
 - 46تارجت لتجارة وتوزيع الدوية شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
تجارة وتوزيع الدوية.
ايداع  4774ورقم قيد  19922مركز عام عن غرض الشركة هو" :
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  127ش جلل الدين الدسوقى -
وابور المياه -
 - 47ساند للستشارات والدعم الفني  SANDشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-09
تقديم الستشارات (فيما
برقم ايداع  4823ورقم قيد  19931مركز عام عن غرض الشركة هو" :
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
اعادة
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) "
الشراف على تنفيذ المشروعات  .وذلك دون الخلل بأحكام
هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط" .
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن
تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية سموحه شارع
مسجد الصدقاء -عمارة ابوقير للسمده-
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 - 48الحرمين لتجارة و توزيع المواد الغذائية شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-09
تجارة و توزيع المواد
برقم ايداع  4824ورقم قيد  19932مركز عام عن غرض الشركة هو" :
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 السكندرية مج  - 1ع  15ش - 15
مساكن برج العرب  -برج العرب
 - 49مستقبل افريقيا للستثمارات والخدمات شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-09
عموم الستيراد والتصدير
برقم ايداع  4825ورقم قيد  19933مركز عام عن غرض الشركة هو :
والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين  ،والقانون
رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالت التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة
غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام
القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
التسويق والدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
مقالت وتوريدات عامة
و المقرؤه و المرئيه
إدارة
اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات
شراء و بيع و تقسيم الراضى
قابلة للستزراع .
وتشغيل المراكز التجارية ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة مطروح ش اسكندرية المدخل الشرقي -
 - 50عباد الرحمن لتشكيل المعادن والمقاولت شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  4826ورقم قيد  19934مركز عام عن غرض الشركة هو:اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
وتشغيل المعادن.اقامة وتتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى اوالصرف الصناعى
والتنقيةوتوصيلتها  .انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتهااعداد الدراسات
والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية تصميم
وانشاء وادارة او تشغيل او استغلل او صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل او الخارج
تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادي القديم) .المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون
الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شقة  4الدور الرابع بلوك  - 4برج العرب-
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 - 51نجم الجزيرة للستثمار العقارى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
الستثمار العقاري بالمدن
ايداع  4827ورقم قيد  19935مركز عام عن غرض الشركة هو" :
والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم .فيما عدا منطقة شبه جزيرة
وكلء بالعمولة وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا "
للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة
خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة البحيرة شقة رقم  - 1قطعة  - 298الحى الول -مدينة النوبارية
الجديدة -
 - 52فيل دوم  villa Domeشركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
 4828ورقم قيد  19936مركز عام عن غرض الشركة هو  -:اقامة وادارة وتشغيل قاعات الحفلت
والمؤتمرات  0وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 كينج مريوط خلف
فيل نوال  -ثان
 - 53البركة لتجهيز المعاء الحيوانية  El Barakaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-09برقم ايداع  4829ورقم قيد  19937مركز عام عن غرض الشركة هو  :إقامة وتشغيل
مصنع لتجهيز المعاء الحيوانية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 عبدالقادر قبلى  -بجوار شركة عطية للمعاء -
 - 54النجار لتجارة وتأجير السيارات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  4830ورقم قيد  19938مركز عام عن غرض الشركة هو  -تجارة وتأجير السيارات (فيما عدا
التأجير التمويلي وتأجير الليموزين) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 بجوار الفرن اليطالي  -النشو البحري -
 - 55للباب لخدمات التوصيل  To Doorشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
خدمات توصيل الطلبات .مع
ايداع  4831ورقم قيد  19939مركز عام عن غرض الشركة هو" :
مراعاة ان ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب (الداخلى/الدولى) او النقل البرى للبضائع (الداخلى /الدولى)
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص
التجارة اللكترونية عبر النترنت.
اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى
أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية 15
شارع العشرين -سموحه -

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

Page 31 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 56ايه وان للخرسانة الجاهزة  A - Oneشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  4832ورقم قيد  19940مركز عام عن غرض الشركة هو :انشطه داخل ق(:)72
تأجير المعدات والسيارات الخاصة
وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة انشطه خارج ق(:)72
بالخرسانة الجاهزة (فيما عدا التأجير التمويلي) مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية برج  Aالدور الثاني بأبراج
فستيفال سيتي بجوار كوبر  14مايو  -سموحه -
 - 57البداع للتجارة والتوزيع شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 4848ورقم قيد  19941مركز عام عن غرض الشركة هو  -1 -:التوريدات العمومية  -2التجارة
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
السكندرية شاطى النخيل ك 21
 - 58باوندليس ديرما سوليوشن فارما سيوتيكالز –بى دى اس
 Boundless Derma Solution Pharmaceuticals –BDSشركة رأس مالها 100,000.000
قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  4853ورقم قيد  19943مركز عام عن غرض الشركة هو:
• تجارة وتسويق وتوزيع وتوريد المنتجات الدوائية والدوية البشرية و البيطرية والمطهرات والعشاب
المكملت الغذائية و ألبان الطفال والمستلزمات الطبية والتجميلية
والنباتات الطبية والعطرية و •
ومستحضرات التجميل والمحاليل الطبية والجهزة والمعدات الطبية وقطع غيارها و إكسسوارتها وكل ما سبق
تجارة الجهزة التعويضية والمعدات والمستلزمات والجهزة
تعبئته وتجميعه وتصنيعه لدى الغير• .
والمستحضرات الطبية والمعملية وتجهيزات المستشفيات والمراكز الطبية ومستلزمات الجراحة والمنظفات
تصنيع جهاز قياس الضغط و أجهزة نقل محاليل طبية و قطع غيار لمعدات السكر
الصناعية والكيماويات• .
و أعواد قطنية للذن و جميع أنواع مستحضرات التجميل و المنتجات الطبية لدى الغير .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية عمارات توب هاوس جرين بلزا –سموحه-
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 - 59المتحدة ستيل للمشروعات الصناعية شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى 2022-06-12
إقامة وتشغيل مصنع
برقم ايداع  4860ورقم قيد  19944مركز عام عن غرض الشركة هو • :
الستثمار العقارى
لتصنيع الحديد والطوب السمنتى والخرسانات الجاهزة والمنتجات السمنتية الجاهزة • .
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
تجارة الجملة والتجزئة في الحديد والطوب السمنتى
رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه • 2008
إقامة
والخرسانات الجاهزة والمنتجات السمنتية الجاهزة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة• .
وتشغيل مركز طبي متخصص في المراض الجلدية على أن يقدم  %10بالمجان سنويا من الحالت التي يتم
إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في امراض الباطنة على أن
تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها• ..
إقامة وتشغيل مركز
يقدم  %10بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها• ..
طبي متخصص في السنان على أن يقدم  %10بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو
إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في امراض العيون على أن يقدم  %10بالمجان
العلجية لها• ..
انشاء المولت التجارية .وتلتزم الشركة
سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها• ..
بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم
إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبلئحته التنفيذية.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية قطعة  9خلف المركز
الصحى – برج العرب الجديدة –
 - 60نيو ليف للستثمار و التطوير العقارى  New Life for investment and Real Estateشركة
رأس مالها  400,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  4868ورقم قيد  19947مركز عام
إقامة أو
مقاولت انشاء و رصف الطرق o
عن غرض الشركة هو o :عموم اعمال المقاولت العامة o
عموم
تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتهاo .
التصدير فما هو مسموح به قانونا  oاستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
 استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضيللستزراع o .
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما
عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو
العربيه رقم  356لسنه o 2008
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج
التسمين أو اللحومo .
تقديم الستشارات (فيما
البيض أو التسمين أو اللحوم o .دراسة و تخطيط و تصميم و تنفيذ المشروعات o
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
إدارة
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) o
التوكيلت التجارية (تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه
المشروعات (عدا الدارة الفندقية) o
 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  o ..توزيع المواد الغذائية بيع كافة المستلزمات الطبية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  5شارع إبراهيم حلمى القادرى  -من جمال عبدالناصر  -فيكتوريا -
اول
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 - 61يورو تيم  Euro Teamشركة رأس مالها  16,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع
 4871ورقم قيد  19948مركز عام عن غرض الشركة هو  :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 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 .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية ش الوفاء المتفرع من
شارع احمد ابوسليمان -
 - 62هاى سيرفيس للحاق العمالة بالداخل و الخارج شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
الحاق
 2022-06-12برقم ايداع  4881ورقم قيد  19950مركز عام عن غرض الشركة هو •
العمالة المصرية بالداخل و الخارج وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 55شارع منصور القاضي – من خالد بن الوليد – سيدى بشر بحرى –
 - 63جلوريس لتنظيم المعارض والمؤتمرات  Gloriesشركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
تنظيم
 2022-06-13برقم ايداع  4888ورقم قيد  19951مركز عام عن غرض الشركة هوo :
إقامة
المعارض والمؤتمرات (عدا السياحيه) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده o
وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 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  50ش بن الباريزى -البراهيميه -
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 - 64حبيبه وغزال  Habiba&Ghazalشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  4899ورقم قيد  19955مركز عام عن غرض الشركة هو  :استيراد وتصدير الحاصلت
الزراعية بكافة انوعها 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 عموم التوريدات وعلى الخص توريد
المستلزمات الزراعية المختلفة من ادوية ومبيدات ومعدات وآلت وأدوات زراعيه .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
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 بالعقار الكائن بنهاية شارع إسكندر إبراهيم  -ارض
الحلوانى  -شقه رقم  1بالدور الول علوى  -اول
 - 65سرحان للخدمات البترولية  Sarhan Petrolum Servicesشركة رأس مالها 300,000.000
قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  4900ورقم قيد  19956مركز عام عن غرض الشركة هو:
توريد و تسويق المنتجات البترولية إقامة و إدارة و تشغيل وصيانة محطات الوقود و الغاز إقامة و تشغيل
وإدارة محطات تموين 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
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله
طبقا لحكام القانون بجهة محافظة البحيرة العقار رقم  - 2شارع المسجد الكبير  -الربع عزب  -قومبانيه أبو
قير  -كفر الدوار -
 - 66اورا بلس للستثمار  Aura Plusشركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  4921ورقم قيد  19962مركز عام عن غرض الشركة هو  :إدارة الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت
والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية ادارة المشروعات مع
مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص
بها اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) و
المأكولت و التيك اواى  .المقاولت العامة والمتكاملة ورصف الطرق عموم 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 البحيرة المنطقة اللوجستية  -طريق اسكندرية القاهرة الزراعى -
البعدية -
 - 67سكاى ليت للصناعات الكيمائية والبلستيكية والهندسية والمعدنية
 Sky Light For Chemical, Plastic Engineering and Metal industriesشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  4956ورقم قيد  19967مركز عام عن
غرض الشركة هو o :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اليادى البكاليت والمعدنيه وتصنيع بودره الفينول
فورمالدهيد ومشتقاته وأوانى الطهي من اللمونيوم والتيفال والجرانيت واوانى استنلس استيل واوانى الصاج .
 .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة
أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية ك  23.5طريق السكندرية
القاهرة الصحراوى -مرغم -
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 - 68تي ام جروب للتنمية الزراعية  T.Mشركة رأس مالها  20,000,000.000قيدت فى 2022-06-14
استصلح وتجهيز
برقم ايداع  4968ورقم قيد  19969مركز عام عن غرض الشركة هو ? :
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في
إقامة وتشغيل مصنع لتجفيف الخضروات والفاكهة وذلك دون
الستزراع وليس الري بطريق الغمر? .
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد 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  80طريق اسكندرية القاهرة
الصحراوي  -مدخل أبو العطا بجوار شركة النجار للسمدة والمبيدات الزراعية  -النوبارية -
 - 69بوينت كلير للتجارة اللكترونية  POINT CLAIRشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
التجارة
 2022-06-14برقم ايداع  4973ورقم قيد  19971مركز عام عن غرض الشركة هوo :
اللكترونية عبر النترنت .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن
تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون بجهة
محافظة السكندرية  3ش عبدالحميد الديب جناكليس -أول
 - 70نيوكاسل فارما  New Castle Pharmaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
تجارة
 2022-06-14برقم ايداع  4974ورقم قيد  19972مركز عام عن غرض الشركة هوo :
انهاء
وتوزيع الدوية البيطرية والبشرية وتصنيعها لدى الغير ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيةo .
إجراءات تسجيل الدوية البيطرية والبشرية والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية
تجارة البان الطفال والمنظفات والمركزات والكواشف
والمطهرات والمبيدات امام الجهات المختصةo .
المعملية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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  8شارع مجد العرب
سيدى بشر بحرى - - 71فيلومينا للستثمار السياحى والتوكيلت الملحية والتجارية شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت
فى  2022-06-14برقم ايداع  4989ورقم قيد  19975مركز عام عن غرض الشركة هو - :إدارة
وتشغيل 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  oمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و
اجراءات الترخيص بها  -إدارة و تشغيل و المخيمات السياحية على ال يقل مستواها عن ثلثة نجوم -
التوكيلت الملحية- .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  - .السياحه
العلجيه للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجية وغيرها مما يصدر
بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
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  30من شارع - 45العصافرة -
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 - 72كوفى ديستريكت لدارة المطاعم والكافيهات  Coffee Districtشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-15برقم ايداع  5024ورقم قيد  19977مركز عام عن غرض الشركة هو :أقامة
وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع
المأكولت والتيك أواي .التوريدات العمومية التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا 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  .التسويق (فيما عدا التسويق العقاري) .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  10ش محمود صدقي  -متفرع من
ش القبال  -لوران  -قسم اول
 - 73كيان للخدمات و التوريدات  KAYANشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-15
برقم ايداع  5027ورقم قيد  19978مركز عام عن غرض الشركة هو :التوريدات العمومية التجارة
العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا 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  .تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض تقديم خدمات رجال العمال من (فاكس-
تصوير  -تليفون  -كتابة كمبيوتر ) التسويق فما عدا التسويق العقارى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية عقار رقم برج لؤلؤة  -سموحة  - 13/14ش كمال صلح الدين بن
النفيس  -سموحة -
 - 74البتول للحاق العمالة المصرية بالداخل و الخارج شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  5036ورقم قيد  19979مركز عام عن غرض الشركة هو-:الحاق العمالة
المصرية للعمل بالداخل و الخارج وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
السكندرية عقار رقم  - 6شارع الجمهورية مع شارع الفاتح  -أبو قير  -ثان
 - 75شركة مجموعة البيلسان الستثمارية  Baelasan Investment Groupشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5051ورقم قيد  19983مركز عام عن
غرض الشركة هو o :اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا
انشاء و
إقامة و تشغيل منطقة لدارة العاب الطفال (كيدز اريا) o
الكحولية) و المأكولت و التيك اواى o
المقاولت العامة o
إقامة و تشغيل دور الحضانة  oتجارة الملبس o
إدارة الملهى الترفيهية للطفال o
إدارة و استغلل الجراجات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية رقم  - 27بالدور الرضى  -رويال مول -
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 - 76هاى باك لتصنيع البلستيك  Hi Packشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-16برقم ايداع  5052ورقم قيد  19984مركز عام عن غرض الشركة هو اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع عبوات بلستيك من  PETوعبوات بلستيك من  PPوذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافه 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
السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة السكندرية  12ش الزهر من
التحرير -عصافرة قبلى  -ثان
 - 77إي چي هاى كار  Eg Hi Carشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5062ورقم قيد  19987مركز عام عن غرض الشركة هو  :تأجير سيارات الغير باستخدام تكنولوجيا
المعلومات (فيما عدا التأجير التمويلي) ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع(الداخلى  -الدولى)
والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص
بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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  202ش مصطفى عبادي -
 - 78كامبيون للتجارة والتوزيع  Campionشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  5063ورقم قيد  19988مركز عام عن غرض الشركة هو :التجارة العامة والتوزيع فيما
هو مسموح به قانونا التوريدات 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
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله
طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  33ش خليل خير ا  -الهانوفيل  -العجمى -
 - 79الراجحي للمقاولت العامة والتوريدات شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-16
المقاولت العامة
برقم ايداع  5064ورقم قيد  19989مركز عام عن غرض الشركة هوo :
الشراف على تنفيذ المشروعات.
التوريدات العموميةo .
ومقاولت اعمال التشطبيات والديكور o .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد 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  8طريق الحرية امام مركز البداع
 - 80رادمون للتجارة و المقاولت  Rodamon for Contacting and Treadingشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5069ورقم قيد  19990مركز عام عن غرض
إدارة المشروعات (عدا الدارة الفندقية)
الشركة هو o :المقاولت العامة و المتكاملة  oعموم التجارة o
تأجير و صيانة و تجارة الماكينات و المعدات (فما عدا التأجير التمويلى ) o
 oإدارة الصول العقارية o
تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات
توريد مواد البناء o
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
السكندرية مزايا مول  -قطعة  - 4بلوك  - 6المحور المركزى  -برج العرب -
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 - 81جمبس اند مور  Gambas and Moreشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-16
برقم ايداع  5070ورقم قيد  19991مركز عام عن غرض الشركة هو- :اقامة و تشغيل و ادارة
المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك اواى وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية مول روبيكس اول طريق مصر
اسكندرية الصحراوى بجوار كارفور -
 - 82فور إم الوكيل جروب لدارة المشروعات و التنمية و الصناعات الغذائية Four M ELWakeel
 Groupشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5075ورقم قيد
إقامة و إدارة
إدارة المشروعات (عدا الدارة الفندقية) ?
 19993مركز عام عن غرض الشركة هو? :
إدارة الصيدليات ? اقامة
و تشغيل و تأجير واستئجار السوبرماركت و البازارات (فما عدا التأجير التمويلى ) ?
و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك
إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية (
عرض مصنفات سمعية و بصرية ?
اواى و اليس كريم ?
مخبوزات و لحوم) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية الدور
الربع  8 -شارع المشير محمد على فهمى  -المنطقة ه تقسيم المحافظة  -سموحة
 - 92أشترى دوت كوم  Ashturi .comشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  5232ورقم قيد  20026مركز عام عن غرض الشركة هو o :التجارة اللكترونية عبر
النترنت o .التسويق اللكترونى o .التجارة العامة o .تجارة اللكترونيات o .تجارة الجهزة 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 السكندرية شقة  2بالدور الول شارع
العروسة اعلى كازيون الهانوفيل -العجمى -
 - 93الطبية لمستلزمات الحروق و الجروح  Bw careشركة رأس مالها  2,200,000.000قيدت فى
عموم
 2022-06-22برقم ايداع  5250ورقم قيد  20030مركز عام عن غرض الشركة هوo :
التجارة  oبيع و تسويق و توزيع المعدات و الجهزة الطبية ومستلزماتها وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
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 نجع شرق صميده  -بجوار مسجد إبراهيم الخليل  -قبلى -
برج العرب القديم -
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 - 83إى تى للتنمية الزراعية و الستصلح الزراعى و التصدير  ETشركة رأس مالها 300,000.000
قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5099ورقم قيد  19997مركز عام عن غرض الشركة هو o :
استزراع الراضي
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع o .
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،
وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
تربية جميع
رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه o 2008
تربية جميع أنواع الدواجن
أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحومo .
عموم التصدير
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحومo .
فما هو مسموح به قانونا وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة البحيرة الوادى الفارغ  -طريق طنبول -
 - 84زهرة اللوتس للتوريدات العمومية شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  5101ورقم قيد  19998مركز عام عن غرض الشركة هو :نقل و تداول المخلفات الصلبة و
السائلة الغير خطرة و المخلفات الصلبة و السائلة الخطرة على ال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او
البضائع (الداخلى  -الدولى ) و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل
الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى" عموم
المقاولت توريدات عمومية تجارة الجملة و التجزئة للخامات الكيماوية و البتروكيماوية و السمدة العضوية
و الغير عضوية و المركبة منها ( البولى إثيلين بانواعة و البولى استرين و البولى بروبلين و جميع خامات
البلستيك و تصنيع ما سبق لدى الغير استغلل المناجم و المحاجر التسويق (فماعدا التسويق العقارى و
الكترونى ) اعمال نظافة و تطهير الصهاريج إقامة و تشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات تقديم
الستشارات البيئية (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 السكندرية عقار رقم - 8
على باشا إبراهيم  -سيدى بشر -
 - 98لوزينا لتجارة البن و المكسرات  Lozinaشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  5266ورقم قيد  20036مركز عام عن غرض الشركة هو :تجارة جميع أنواع التسالى و
البن توريد و تعبئة يدوية لجميع أنواع التسالى و المكسرات و البن وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  24ش سعد زغلول  -محطة الرمل
-
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 - 85العماد للستثمار الزراعى و التجارى شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  5105ورقم قيد  20000مركز عام عن غرض الشركة هو :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 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  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  .القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل
الحدائق و الطرق و الميادين (اللند سكيب) المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة إقامة أو تشغيل وإدارة
وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة
محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع.
مقاولت اعمال الكبارى القيام باعمال الديكور و التشطيبات التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به
قانونا التوريدات العمومية 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 .
تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
السكندرية شقة رقم  1عمارة  - 5السكان التجارى  -برج العرب الجديدة -
 - 86ذا كود فازر للبرمجيات  The Code Father Softwareشركة رأس مالها  50,000.000قيدت
فى  2022-06-19برقم ايداع  5112ورقم قيد  20001مركز عام عن غرض الشركة هو :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 .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي
من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني . .وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى
أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية 7
ش ابن تيميه -الظاهرية -ثان
 - 87حليب يا قشطة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5113ورقم
قيد  20002مركز عام عن غرض الشركة هو :بيع آيس كريم ومنتجات اللبان وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد 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 اسفل مجمع الدارات التعليمية  -مدينة النوبارية الجديدة -
 - 88بوبا كافيه  Boba Caféشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 5114ورقم قيد  20003مركز عام عن غرض الشركة هو o :اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و
الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك اواى وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية عمارات سموحه تراس محل رقم L1ب عمارة - L
سموحه-
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 - 89تك روكيت سوليوشن  Tech Rocket Solutionشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  5118ورقم قيد  20005مركز عام عن غرض الشركة هو  o :صناعة
تكنولوجيا المعلومات والتصالت ،بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ،ومراكز
البيانات ،وأنشطة التعهيد ،وتطوير البرمجيات ،والتعليم التكنولوجي o .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها o .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها o .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات o .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها o .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها o .تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت o :أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات o .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البياناتo .
التصالت وخدمات النترنت o .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك
براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية o .إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات
التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك
الذاعة والتليفزيون o .مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية ،والمشروعات التي تدعم علوم
الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة o .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات o .إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت
المعلومات والتصالت وتطويرها o .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال o .النشطة
المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى
العلمي والثقافي والفني o .التوريدات العمومية  oعموم التصدير وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون
الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  54ش عبدالسلم عارف  -سابا باشا ترام  -بجوار
المستشفى اللمانى  -اول
 - 90بوت واي للتجارة والتسويق اللكتروني  Bot Way E-Commerce and Marketingشركة
رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5165ورقم قيد  20016مركز عام
انشاء وتصميم وإدارة وتطوير المواقع اللكترونية
عن غرض الشركة هو  ? :التجارة والتسويق اللكتروني ?
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شارع القدس خلف كومباوند
مارسيليا  -ميامى الجديدة -
 - 91جولدن ليم  Golden Limeشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد
 5210ورقم قيد  20024مركز عام عن غرض الشركة هو o :
الكيماوية الساسية و حرق و طحن الجير و مشتقاته وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات
السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية ميدان الكيلو  - 21شارع عصير مكة -
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 - 94ايه اتش الهندسية  A.H Engineeringشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-22
برقم ايداع  5256ورقم قيد  20031مركز عام عن غرض الشركة هو :اعداد التصميمات و
الرسومات الهندسية القيام باعمال الديكور 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) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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  35شارع بهاءالدين الغتورى  -سموحة -
 - 95كيوريف للتكنولوجيا  Quriv Technologiesشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  5258ورقم قيد  20033مركز عام عن غرض الشركة هو  o :أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها o .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها o .إنتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات o .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  32إسماعيل حفظى
باشا -
 - 96ديرمارك للتجارة  DERMARKشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  5264ورقم قيد  20034مركز عام عن غرض الشركة هو o :التصدير و 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  o .التجارة العامة و التوزيع  oالتوريدات
العمومية  oالوكالة بالعمولة  oالوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية  o .تصنيع
الدوية و المستحضرات الطبية و مستحضرات التجميل لدى الغير  oانهاء إجراءات تسجيل الدوية و
المستحضرات الطبية و مستحضرات التجميل لدى الجهات المختصة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية مكنب رقم  38 - 6ش إسماعيل
سرى  -سموحة -
 - 97الريان للمقاولت العامة واستصلح الراضي شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
المقاولت
 2022-06-22برقم ايداع  5265ورقم قيد  20035مركز عام عن غرض الشركة هوo :
العامة o .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن
تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد 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 امام مول كارفور -مدينة النوبارية الجديدة -
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 - 99ابوالخير لدارة الجراجات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 5283ورقم قيد  20037مركز عام عن غرض الشركة هو :إدارة وتشغيل واستغلل الجراجات وساحات
النتظار .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن
تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة
محافظة السكندرية  73ش بوالينو -
 - 100ليجاسى فارما لتجارة و توزيع الدوية  Legacy Pharmaشركة رأس مالها  10,000.000قيدت
تجارة
فى  2022-06-23برقم ايداع  5306ورقم قيد  20040مركز عام عن غرض الشركة هوo :
و توزيع الدوية و المستلزمات الطبية و المستحضرات الطبية و المكملت الغذائية و تصنيع كل ما سبق لدى
إدارة الصيدليات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا o
الغير o
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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  34عمارات أعضاء هيئة التدريس  -شارع محمود يونس  -سموحة
 - 101الحرمين لتصنيع وتعبئة اللحوم والدواجن شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  5335ورقم قيد  20044مركز عام عن غرض الشركة هو  -إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتعبئة اللحوم والدواجن والمواد 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 السكندرية ك  30طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى -بجوار بنزينة اويل موبيل -
 - 102سام اى كير  sam eye careشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
إقامة و تغشيل مصنع لتصنيع
ايداع  5346ورقم قيد  20051مركز عام عن غرض الشركة هوo :
علب النظارات (جرابات) بكافه اشكالها و تصنيع كافه العلب بجميع خامتها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية الكيلو  - 23خلف مسجد راغب
ضيف ا  -مرغم  -ثان
 - 103ميكرو فينس  MICRO FENCEشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
التجارة العامة والتوزيع فيما
ايداع  5363ورقم قيد  20056مركز عام عن غرض الشركة هو.1 :
التوكيلت التجارية .تلتزم الشركه
تصنيع المنتجات البلستيكية لدى الغير .3
هو مسموح به قانونا.2 .
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
السكندرية  72شارع كانوب -
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 - 104أوركيم بلس للتصدير والتسويق  Orchem Plus For Export and Marketingشركة رأس
مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5387ورقم قيد  20058مركز عام عن
عموم التصدير ?
غرض الشركة هو  ? :التسويق وتجارة الجملة والتجزئة للسمدة والمبيدات الزراعية ?
التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية رقم 1
ش احمد كمال سيدى جابر المحطة شقه  3الدور الول علوى -
 - 105ميدل برو بلست
 Middle Pro Plastشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 5388
تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات
ورقم قيد  20059مركز عام عن غرض الشركة هو o :
تصنيع البلستيك لدى الغير .وتلتزم الشركة
البلستيكية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةo .
بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم
إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة السكندرية  :ارض ونبى العقار
الكائن خلف طريق البتروكيماويات خلف الجامع الل -
 - 106أوركيم للزراعة والتجارة  Orchem Agricultural and Tradeشركة رأس مالها
 200,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5389ورقم قيد  20060مركز عام عن
غرض الشركة هو  :تجارة وتوزيع السمدة والمبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة وتصنيع كل ما سبق
لدى الغير التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال
الوكالت التجارية  ،ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التوريدات
العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية رقم  1ش احمد كمال سيدى
جابر المحطة شقه  2الدور الول علوى -
 - 107اس للستثمار الطبي  S- Medical Investmentشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
تجارة
 2022-06-26برقم ايداع  5390ورقم قيد  20061مركز عام عن غرض الشركة هوo :
الجملة و التجزئة للدوية البشرية و المكملت الغذائية و الغذية الطبية الخاصة و العشاب الطبية و
إدارة
مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة o
الصيدليات وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية  23شارع محمود جمعة  -العصافرة بحرى -
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 - 108سودا اليكس لتغليف وتعبئة المواد الغذائية  SUDA ALEXشركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  5392ورقم قيد  20063مركز عام عن غرض الشركة هو  o :إقامة
وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية العقار رقم  3الدور الرضى برج انوار الزهراء -الحضرة الجديدة-
 - 109دابل ان ديزاين للمقاولت والتوريدات  Double NDesignsشركة رأس مالها 252,000.000
قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5393ورقم قيد  20064مركز عام عن غرض الشركة هو o -
عموم المقاولت  oالتوريدات العمومية  oمقاولت اعمال النشاءات و التشطيبات الداخلية و الخارجية o
اعداد التصميمات الهندسية  oتقديم 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) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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 99شارع الرضوة  -تعاونيات سموحة -
 - 110كابيتال بيزنس للستثمار والتنمية Capital Business Investment and development
شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  5405ورقم قيد 20067
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
مركز عام عن غرض الشركة هو o :
استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
للستزراع o .
لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه
تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين
رقم  356لسنه o 2008
أو اللحوم o .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض
عموم التصدير  oتوريد المواد الغذائية وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية
أو التسمين أو اللحومo .
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية ،
مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية.
وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  6شارع النبوى المهندس -
 - 111الترا سينتاكس للبرمجيات  ULTRA SYNTAXشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
أعمال
 2022-06-27برقم ايداع  5416ورقم قيد  20068مركز عام عن غرض الشركة هوo :
أعمال تصميم
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعهاo .
وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليهاo .
إدخال البيانات على الحاسبات
إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات o
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى
وبالوسائل اللكترونيةo .
رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني . .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من
طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  41ش بن رحمون -الحضرة قبلى -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 112رؤية للتوريدات الزراعية  ROAYAشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-27
تقديم الستشارات (فيما
برقم ايداع  5436ورقم قيد  20071مركز عام عن غرض الشركة هو- :
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
إقامة او
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) -
تشغيل وإدارة وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصة
التوريدات العمومية  oتوريد مستلزمات شبكات الرى الحديث وأجهزة متابعةللستصلح والستزراع o .
القيام باعمال
إدارة المشروعات (عدا الفندقية) -
منظومة الرى الحديث وتوريد الشتلت والتقاوى بأنواعها o
تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين (اللند سكيب) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية  289آل ياقوت شقة رقم  3متفرع
من كمال الدين صلح
 - 113يحيى للخدمات الطبية  Yehia Medical Services companyشركة رأس مالها
 3,000,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5437ورقم قيد  20072مركز عام عن
غرض الشركة هو o :إقامة و تشغيل مركز طبى متخصص في الشعة التشخيصية وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد 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 وحدة  - 203عقار  -7شارع الدكتور على إبراهيم رامز
 محطة الرمل - - 114مطاعم الحناوي شركة رأس مالها  60,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع 5463
ورقم قيد  20075مركز عام عن غرض الشركة هو :اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة
لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) و المأكولت و التيك اواى  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية المجاورة  6بلوك  2قطعه  - 2برج العرب الجديدة
 - 115العامرية للحاق العمالة المصرية بالداخل  AMERYAشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
الحاق
 2022-06-28برقم ايداع  5467ورقم قيد  20076مركز عام عن غرض الشركة هو o
العمالة المصرية للعمل بالداخل وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية شارع السمالوسى  -بنجر السكر -
 - 116ايزى تولز للصناعة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد
 5471ورقم قيد  20077مركز عام عن غرض الشركة هو :
إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن إقامة
الكيماوية والبلستيكية والمعدات اليدوية والكهربائية
وتشغيل مصنع لتصنيع 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
السكندرية يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني وموقع ممارسة النشاط في في العنوان التي
 :مقر ادارى دور بالعقار رقم ( )5بلوك ( )14بالمنطقة الصناعية  -برج العرب -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 117النصارى فارما جروب شركة رأس مالها  400,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع
 5484ورقم قيد  20083مركز عام عن غرض الشركة هو o :إدارة الصيدليات  oتجارة و توزيع
الدوية البشرية و البيطرية و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و المستلزمات الطبية و تصنيع ما سبق
لدى الغير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن
تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة
محافظة البحيرة برج العدل  -شارع الحمد  -متفرع من شارع المحكمة -
 - 118رسبيكت للستثمار والتسويق العقاري  RESPECTشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-29برقم ايداع  5502ورقم قيد  20086مركز عام عن الستثمار والتسويق العقارى.
المقاولت العمومية والمتكاملة والمتخصصة .تمليك وتأجير واستغلل الوحدات السكنية والدارية والتجارية.
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 بأى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية بأعمالها أو التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذالك طبقا
لحكام القانون .بجهة محافظة السكندرية امام  18ش تكل بك  -بولكلي  -اول
 - 119الريادة والعمار للتجارة والمقاولت شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
التجارة العامة والتوزيع فيما
ايداع  5503ورقم قيد  20087مركز عام عن غرض الشركة هو 1 :
هو مسموح به قانونا  2عموم المقاولت وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية حى البيطاش بيانكى بلزا شارع السيد خطاب  -العجمى -
 - 120كيرفى للملبس الجاهزة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس
 5506ورقم قيد  20089مركز عام عن غرض الشركة هو-1 :
الجاهزة بكافة أنواعها و اشكالها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله
طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية شارع المدينة المنورة من شارع عثمان بن عفان خلف شركة
ارابسكو -
 - 121ناش فودز  Nash Foodsشركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 5508ورقم قيد  20090مركز عام عن غرض الشركة هو  :إقامة و تشغيل مصنع لتعبئة و تغليف المواد
الغذائية وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية برج الفردوس شارع الجلء
 -بيبى كوكا سابقا -
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 - 122افكت للحلول الطبية  Effect Medical Solutionsشركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت
إقامة
فى  2022-06-29برقم ايداع  5512ورقم قيد  20091مركز عام عن غرض الشركة هو o :
تجارة
و تشغيل مصنع لتصنيع العدسات الطبية و المستلزمات الطبية و الدوية و مستحضرات التجميل o
الجملة و التجزئة للعدسات الطبية و المستلزمات الطبية و الدوية في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية
عموم الستيراد و التصدير فما هو مسموح
الجديدة  oإدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيةo .
توزيع العدسات و المستلزمات الطبية و الدوية و مستحضرات التجميل وتلتزم الشركة بإفراد
به قانونا o
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبلئحته التنفيذية .وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية الدور
الرضى  -شارع  - 285محطة ترام السيوف بحرى  -عمارة  3تنظيم  -اول
 - 123نايت مير لتنظيم البطولت الرياضية شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى 2022-06-29
برقم ايداع  5522ورقم قيد  20093مركز عام عن غرض الشركة هو  :إقامة وتنظيم المؤتمرات
والحفلت العامة والفعاليات والمسابقات والبطولت الرياضية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 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  309عبدالمنعم النصارى -
 - 124رواد بناء مصر للمقاولت شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع
 5526ورقم قيد  20094مركز عام عن غرض الشركة هو-1 :المقاولت العامة -2توريدات صناعية
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى
أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية
شقة رقم  - 6العقار رقم  - 2شارع زاوية القلعى -
 - 125الفريدة للستثمار الزراعي شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم
استصلح وتجهيز الراضي
ايداع  5529ورقم قيد  20096مركز عام عن غرض الشركة هو 1 :
تربية جميع أنواع
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة2 .
تربية جميع أنواع الدواجن
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم3 .
إقامة المزارع
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم4 .
السمكية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية عمارة  2ش العقارية
متفرع من ش مستشفى العامرية -
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فروع الشركات
 - 1المصرية السبانية للمطاعم والمأكولت (جيداس ) (ش.م.م) قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 4472ورقم قيد  12658فرعى عن غرض الشركة :
اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وتقديم كافة أنواع المأكولت والمشروبات (فيما عدا الكحولية)
والتيك أواي.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة مطروح اضافه فرع للشركة الكائن فى الوحدة رقم (  )R17والكائنة بالمبنى رقم ()6
بمنطقة (  )The vilageبمشروع (  ) Almaza Bayبمركز راس حوالة السياحي  -ساحل البحر المتوسط
 - 2الوطنية للجهزة الكهربائية ش.م.م قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  4506ورقم قيد 8972
فرعى عن  1تجارة الجهزة الكهربائية و الدوات المنزلية.
 2عموم الستيراد و التصدير و التوريدات العمومية.
 3التوكيلت التجارية .
 4تجارة المفروشات و السجاد و النجف.
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121
لسنة  1982في شأن سجل المستوردين ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول
على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقر ارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة السكندرية
إضافة فرع للشركة بالعنوان التالى -:
 المحل الكائن يمين المدخل بالعقار المقام على القطعة رقم ( )3ضمن المجموعة الرابعة (أ) تقسيم الشركةالمتحدة للسكان و التعمير بشارع الطريق البديل  -السيوف  -قسم
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 4510ورقم قيد  15414فرعى عن

 - 3كايرو ميكس للعلف قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف و اضافاتها
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التصدير والتوكيلت 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
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى القطعه رقم  17 +16تقسيم ارض
المنطقة الصناعيه
 - 4سندوتش بضمير قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  4588ورقم قيد  19230فرعى عن
غرض الشركة هو  :اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا
الكحولية) و المأكولت و التيك اواى  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  91شارع خالد بن الواليد -
 - 5مركز وام الطبى التخصصى ( د وفاء حسن محيلبة وشركائها ) قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 4653ورقم قيد  146992فرعى عن  .1اقامة وتشغيل وادارة المراكز الطبية التشخيصية والعلجية فى كافة
التخصصات الطبية  ،مع تخصيص  %10من طاقتها العلجية بالمجان .2 .تجارة الجهزة الطبية والعلجية
والمكملت الغذائية 3.اقامه مستشفيات متخصصة بشرط ان تقدم ( )%10سنويا بالمجان من عدد السرة التى يتم
شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية اوالتشخيصية لها بالنسبة للمركز
 4.اقامه وتشغيل مركز اعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية مستقلة
ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حدة .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة
الكائن فى الوحدة رقم  101الدور الول رقم  14شارع بهاء الدين الغتورى سموحة -
 - 6تى  .اتش  .ام  .جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 4704
ورقم قيد  2755فرعى عن غرض الشركة بعد التعديل هو :
1ـ إقامة وتشغيل واستغلل وإدارة الكافيتريات والمطاعم والمنشآت السياحية
 2ـ عموم التوريدات .
3ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية
4ـ تجهيز وتحضير المواد الغذائية .
5ـاقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائيه .
6ـ عرض مصنفات سمعيه وبصريه .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
بجهة محافظة مطروح اضافه فرع للشركة الكائن على طريق السكندرية مطروح قبلى الطريق امام قرية
مراسى باسم مطعم ابن البلد وابن حميدو
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 - 7شركة مطعم كشرى زعيم اسكندرية عمرو وعبد المنعم (ش.ذ.م.م) قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
 4706ورقم قيد  11873فرعى عن غرض الشركة هو :
اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وتقديم المأكولت و المشروبات ( فيما عدا الكحوليه )
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .بجهة محافظة السكندرية العقار رقم  16شارع عزية اسكوت متفرع من شارع مصطفى كامل برج
الرحمن  -ثان
 - 8الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsقيدت فى 2022-06-07
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم
برقم ايداع  4690ورقم قيد  17897فرعى عن غرض الشركة هو:
و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى
إقامة و تشغيل مطعم عمومى و تجهيز و تحضير و طهى و بيع المأكولت و المشروبات و المياة الغازية و
إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجهيز و تتبيل اللحوم و الدواجن
مشويات اللحوم و الدواجن و التيك اواى
 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العجين والمخبوزات والمعجنات  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصوصات
والتومية والصلصات المختلفة  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز
لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .
بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع الكائن فى في  /رقم  8الكائن بالعقار رقم  15تقاطع شارع فيكتور عمانويل
وابن زيتون بسموحة  -امام نادي سموحة برج اسس  1وبواجهة علي شارع فيكتور
 - 9او اس موبايل لخدمات المحمول  OS Mobile Shopقيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 4698
تجارة أجهزة الهاتف المحمول والكسسوارات
ورقم قيد  19255فرعى عن غرض الشركة هو :
عموم الستيراد والتصدير تلتزم الشركه
عموم التوريدات
وملحقاته .صيانة أجهزة الهاتف المحمول
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
السكندرية 440شارع الحرية  -رشدى -
 - 10او اس موبايل لخدمات المحمول  OS Mobile Shopقيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
تجارة أجهزة الهاتف المحمول والكسسوارات
 4700ورقم قيد  19255فرعى عن غرض الشركة هو :
عموم الستيراد والتصدير تلتزم الشركه
عموم التوريدات
وملحقاته .صيانة أجهزة الهاتف المحمول
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
السكندرية 27تنظيم ش اللواء محمد فوزى معاذ -
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 - 11او اس موبايل لخدمات المحمول  OS Mobile Shopقيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
تجارة أجهزة الهاتف المحمول والكسسوارات
 4702ورقم قيد  19255فرعى عن غرض الشركة هو :
عموم الستيراد والتصدير تلتزم الشركه
عموم التوريدات
وملحقاته .صيانة أجهزة الهاتف المحمول
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
السكندرية محل رقم  28والكائن بالسوق التجارى الرئيسى بسسموحة  -بجوار مركز زهران التجارى مول
زهران بشارع فيكتور عما نويل بجوارجامع حاتم -سموحة  -قسم
 - 12الجوهرة للصناعات النشائية والستثمار قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  4622ورقم قيد
 19887فرعى عن انشطة قانون :72
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
انشطة خارج قانون :72
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
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  3الرشاح بجوار مسجد الرحمه-الخرقانيه -القناطر الخيريه-
 - 13الجوهرة للصناعات النشائية والستثمار قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  4622ورقم قيد
 19887فرعى عن انشطة قانون :72
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن
انشطة خارج قانون :72
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
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة السكندرية افتتاح الفرع بلوك  9منطقه  - 9برج العرب
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 - 24تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
تجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية وذلك
 4840ورقم قيد  17952فرعى عن غرض الشركة " :
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى شارع 25
طوسون ثانى
 - 14الشوا للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  4658ورقم قيد  19895فرعى
عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنة  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 .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 .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
الدقهلية ش الشيخ حسنين متفرع من ش العباسى -برج الشوا -
 - 15الشوا للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  4658ورقم قيد  19895فرعى
عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنة  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 .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 .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
السكندرية  28ش رياض باكوس
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 - 16ألترا ستيل لستيراد و تجارة و تصنيع المعادن شركة مساهمة قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
 4731ورقم قيد  3612فرعى عن غرض الشركة هو :
 1إقامة و تشغيل مصنع :
أ لخراطة و تشغيل المعادن وأدوات المائدة المصنعة من المعادن .
ب لتشكيل الصاج و تصنيع الدوات المنزلية من الستانليس ستيل .
 2استيراد و تجارة المعادن .
 3استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي
المستصلحة في كافة انحاء الجمهورية ( أكثر من الف فدان و اقل من عشرون الف فدان ).
 4عموم الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية والتجارة العامة .
 5عموم التوريدات .
 6خدمات نقل البضائع بأشكاله المختلفة فيما عدا النقل الجوي .
 7إقامة و تنظيم السواق و المعارض (بشرط الحصول على كافة التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة )
 8المقاولت العامة المتخصصة و المتكاملة .
 9أعمال البنية الساسية و المرافق بكافة أنواعها ( فيما عدا القمار الصناعية ) و الخدمات البترولية المساندة
لعمليات الحفر و الستكشاف .
الستثمار العقاري و البناء و السكان .
10
إقامة و تشغيل و إدارة الحضانات و المدارس و مراكز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية .
11
أعمال الشحن و التفريغ و النقل البري للبضائع .
12
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  356لسنة . 2008
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .بجهة محافظة السكندرية
اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى مصنع بطريق البتروكيماويات  -بجوار مجمع المسابك -
 - 17باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  4715ورقم قيد 9616
فرعى عن ** اضافة غرض للشركة  :عرض منوعات موسيقية بجهة محافظة الجيزة  22شارع النور  -مصدق
 الدقى - - 18باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  4715ورقم قيد 9616
فرعى عن ** اضافة غرض للشركة  :عرض منوعات موسيقية بجهة محافظة مطروح منطقة  14مارينا
 - 19افريكانا للتجارة والتصدير  Africana for Trade And Exportقيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  4737ورقم قيد  15233فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات
العمومية  .الستيراد والتصدير  ،تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين
 ،ول ينشيء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .أقامة و تشغيل مصنع تعبئه و
تغليف المواد الغذائية .ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ،بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز 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 او فى الخارج  ،كما
يجوزلها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية موقع
ممارسة النشاط الصناعى :العقار الكائن شارع كاستنيا  -الرأس السوداء  -أول

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

Page 55 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 20بلبن لمنتجات اللبان  Belabnقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  4740ورقم قيد 16678
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و
فرعى عن غرض الشركة بعد التعديل هو1 :
بيع منتجات اللبان و
الجيلتى و العصائر و المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت الجاهزة و الحلويات 2
الجيلتى و العصائر و المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت الجاهزة و الحلويات  3 .تجهيز وطهى وبيع
الماكولت والتيك اواى 4 .بيع اللبان والجبن بانواعها والبقالة . .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى
وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية المحلن المعطي لهم  3,4 /يسار الداخل للعقار الكائن
برقم  16شارع  26يوليو – قسم
 - 21بلبن لمنتجات اللبان  Belabnقيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4791ورقم قيد 16678
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و
فرعى عن غرض الشركة بعد التعديل هو1 :
بيع منتجات اللبان و
الجيلتى و العصائر و المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت الجاهزة و الحلويات 2
الجيلتى و العصائر و المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت الجاهزة و الحلويات  3 .تجهيز وطهى وبيع
الماكولت والتيك اواى 4 .بيع اللبان والجبن بانواعها والبقالة . .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى
وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية اضافه الفرع الكائن فى المحل المعطى له المحل رقم
 5الكائن بمنطقة العجمى الهانوفيل  -شارع الهانوفيل الرئيسى ناصية شارع مسجد رضوان  -قسم
 - 22تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
تجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية وذلك
 4836ورقم قيد  17952فرعى عن غرض الشركة " :
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى 98شارع ابن
مؤنس غبر قسم الرمل الدور الرضى  -ثانى
 - 23تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
تجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية وذلك
 4838ورقم قيد  17952فرعى عن غرض الشركة " :
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  15شارع
ابن القاضى  -فيكتوريا  -ثانى
 - 25تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
تجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية وذلك
 4842ورقم قيد  17952فرعى عن غرض الشركة " :
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية اضافه مقر ادارى للشركة بالعنوان الكائن
شارع الجمهورية -اول
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 - 26ريو كافيه للمطاعم والستثمار السياحى ش.ذ.م.م قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4787ورقم
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم
قيد  18359فرعى عن غرض الشركة هو" :
إقامة وإدارة وتشغيل المولت والمحلت
جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك اواى "
تجارة وتوريد المواد الغذائية والمشروبات الطازجة
التجارية وقاعات المناسبات والفراح والجتماعات" .
التصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
والمحفوظة بكافة أنواعها عدا الكحولية" .
 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
التوريدات العمومية.
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا" .
المنظمة لهذا الغرض " .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى الدور
الرضى على شمال المدخل بالعمارة السماة ( قصر الروضة ) بشارع قنال المحمودية بجوار الشرطة
العسكرية  -سموحة -
 - 27بريمير اويل لتصنيع وتكرير الزيوت النباتية قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4752ورقم قيد
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 19911فرعى عن
التوريدات العمومية
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف وتكرير الزيوت النباتيه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط إستصدار التراخيص لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون.
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 نشاطه بجهة محافظة الجيزة
106ش جامعة الدول العربيه-المهندسين-
 - 28بريمير اويل لتصنيع وتكرير الزيوت النباتية قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  4752ورقم قيد
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
 19911فرعى عن
التوريدات العمومية
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف وتكرير الزيوت النباتيه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط إستصدار التراخيص لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون.
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 نشاطه بجهة محافظة البحيرة
قطعة رقم  214النوباريى المنطقة الصناعية
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 - 29الخليل فارما لتجارة الدوية ش.م.م قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  4940ورقم قيد 6412
استيراد و تصدير و تجارة و توزيع الدوية و
ادارة الصيدليات -2
فرعى عن غرض الشركة -1 :
العقاقير و الكيماويات الخام و المصنعة و مشتقاتها و مستلزمات الصيدليات عموما و الجهزة و المعدات الرياضية
و الطبية و ادوات التجميل  -3 .التوكيلت التجارية  .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 باى
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحتة التنفيذية بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع جديد للشركة الكائن بالعقار الكائن بالكيلو  19طريق
اسكندرية مطروح امام مشتل عبير الزهور ابويوسف
 - 30الرشيد للصناعات الغذائية  El Rasheed For Food Industriesش.ذ.م.م .قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  4979ورقم قيد  15505فرعى عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المثلجات واليس كريم ومنتجات اللبان والعصائر والصلصة وسناكس ومقرمشات
والشيبسى وبسكويت الويفر وبسكويت سادة والمخبوزات والمعجنات والحلوة الطحينية والطحينة والمربى وتعبئة
وتغليف
الزيوت والسمنة.
اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية
وتبريدها أو
تجميدها.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعي الول في :القطعة رقم (  ) 29بالمنطقة
الصناعية الثانية  -الناصرية  -ثان
 - 31حورس لدارة الصول قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  4981ورقم قيد  18509فرعى
تشغيل القرى السياحية والفنادق ( الثابتة
عن غرض الشركة هو " :ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية "
) والموتيلت و الشقق الفندقية والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و
إدارة الصول العقارية
ثقافية " المقاولت العامة " القيام بأعمال الصيانة المتنقلة للمنشأت و القرى السياحة "
" شراء وبيع و امتلك الراضى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة مطروح اضافه مقر
ادارى للشركة ش قارية حورس والرمال الذهبية مارينا
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 - 32النزهه لدارة المطاعم اومامى  umamiقيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  4948ورقم قيد
 19964فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة وتملك وايجار واستئجار المطاعم الثابتة والكافيهات
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  1ش سلمان الفارسى-الدور الرضى  -النزهه-
 - 33النزهه لدارة المطاعم اومامى  umamiقيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  4948ورقم قيد
 19964فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة وتملك وايجار واستئجار المطاعم الثابتة والكافيهات
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 مطروح افتتاح الفرع مكان ملحق علي حمام السباحة رئيسي فيس الصف الول ضمن
مشتملت قرية  /لفيستا كسكادا الكائنة بقطاع سيدي عبدالرحمن
 - 34سيتى كيتشن للمطابخ والثاث والديكور قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  5010ورقم قيد
 17203فرعى عن غرض الشركة هو:
تجارة وبيع المطابخ والثاث والديكور.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع ادارى 44د عمارات لند مارك -سموحة -
 - 35كانتري هيلز للتجارة وادارة المطاعم  COUNTRY HILLSقيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 5077ورقم قيد  7436فرعى عن اداره المطاعم .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 الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتر يها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 .بجهة محافظة السكندرية اضافه الوحدة Rest02
سيتي سنتر - 36ايلند لخدمات المن والحراسة قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  5087ورقم قيد 11128
فرعى عن تقديم خدمات المن والحراسة للمنشات من الداخل فقط مع مرعاة القانون رقم  86لسنة  2015بشان
شركات حراسة المنشات ونقل الموال .مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .بجهة محافظة السكندرية أضافة فرع إداري الكائن في العقار رقم
 52شارع محمد صفوت
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 - 37المدينة لطب الخصاب ش.م.م قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5090ورقم قيد 5574
فرعى عن  . 1اقامة وتشغيل المستشفيات الطبية التخصصية فى امراض النساء والتوليد والجراحات الوراثية
والطفال وتشخيص وعلج حالت العقم وتاخر الحمل فى الزوجين و الكشف المبكر للمراض الوراثية فى الجنه
وفحص النسجة بمختلف انواعها بالطرق العلمية وما يرتبط من انشطة علجية مع تقديم  %10بالمجان من عدد
السرة التى يتم شغلها 2 .اقامة وتشغيل معامل تحاليل ومعمال اطفال النابيب و الحقن المجهرى و الفحص و
العلج بالمناظير الجراحية 3.اقامه وتشغيل الصيدليات لخدمة غرض الشركة .مع التزام الشركة بإفراد حسابات
مالية مستقلة ومنفصلة لكل نشاط على حدة  .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 السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فيه شقه  M3Bالكائن بالطابق الميزاني
برج الزهره العجمي اول الهانوفيل دائره قسم
 - 38الجوده للنتاج الداجني قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5131ورقم قيد  20011فرعى
عن تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او
اللحوم استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي
المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان
تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الجمهوريه رقم356لسنه 2008اقامه المزارع السمكيه تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة كفر الشيخ الساحل القبلي -قريه الشرفا-بجوار مسجد الشرفا الكبير-
البرلس-
 - 39الجوده للنتاج الداجني قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  5131ورقم قيد  20011فرعى
عن تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او
اللحوم استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي
المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان
تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الجمهوريه رقم356لسنه 2008اقامه المزارع السمكيه تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة البحيرة ارض امن الدوله طريق 15
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 - 40إعمار النوبارية لتطوير والستثمار العقارى قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5190ورقم قيد
 13179فرعى عن غرض الشركة بعد التعديل هو-1 :الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس جمهوريه مصر العربية
رقم 356لسنه -2 2008استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.
واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح
والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر
بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة -3 2008
اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او
تجميدها -4 .اقامه وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع و تعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية  -5تربيه جميع
انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم -8تربيه جميع انواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم-9 .اقامة المزارع
السمكية  -10انشاء او اداره وتشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني نشاط خارج قانون  72لسنه -1 .2017
انشاء واداره الملهي
القيام بأعمال تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق والطرق والميادين (اللند سكيب)-2 .
إقامه وتشغيل مركز خدمه وصيانة للسيارات
إقامه وتشغيل محطه لتموين السيارات-4 .
الترفيهية للطفال-3 .
اداره المشروعات (ماعدا
 . -5 .انشاء واداره الوحدات التجارية والدارية والسكنية والمراكز التجاريه -6
الداره الفندقية ) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط انشاء
وادارة الملهى الترفيهية للطفال قطعة رقم  5واجهة مدينة النوباريه على الطريق الصحراوى  -مدينة
النوبارية -
 - 41توماتو باى  Tomato Pieقيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  5184ورقم قيد 15749
فرعى عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة والمتنقله لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم
جميع
أنواع المأكولت و التيك اواى (فيما عدا العائمه )
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة مطروح اضافه فرع للشركة الكائن في /رقم  2ب/ا بمنطقة  14بوابة  4مركز مارينا -
العلمين  ،بنشاط مخبوزات تحت السم التجارى ( توماتو باي ) Tomato Pie-
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 5231ورقم قيد

 - 42النجار للستصلح الزراعى ش.ذ.م.م قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 10639فرعى عن
1ـ استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية ومنها:
(أ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
(ب) استزراع الراضي المستصلحة.
وذلك كله في حدود اقل من  20000فدان ويشترط في 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 جمهورية مصر العربية
رقم  356لسنة  ، 2008وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين .
2ـ تربية جميع أنواع الحيوانات  ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .
3ـ تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها.
رابعا  :بجهة محافظة مطروح وموقع ممارسة نشاط استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق السياسية التى
تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة قطعة أرض رقم( ) 85بمنطقة المغرة
 - 43ماركتك سوليوشن جروب  MARKTECH SOLUTION GROUPقيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  5247ورقم قيد  20029فرعى عن تصميم تطبيقات الهاتف المحمول
تصميم برامج الحاسب اللى
التسويق عبر النترنت
تقديم دورات تدريبيه عبر النترنت 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  15ش حافظ حسن من ش شاهين -
 - 44ماركتك سوليوشن جروب  MARKTECH SOLUTION GROUPقيدت فى 2022-06-21
برقم ايداع  5247ورقم قيد  20029فرعى عن تصميم تطبيقات الهاتف المحمول
تصميم برامج الحاسب اللى
التسويق عبر النترنت
تقديم دورات تدريبيه عبر النترنت 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 السكندرية افتتاح فرع بالعنوان  /العقار رقم  43شارع طريق الجيش .
 - 45انجاز لدارة المطاعم قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5303ورقم قيد  20039فرعى عن
 -1اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة المأكولت والمشروبات واليس كريم بكافة
انواعه( عدا المشروبات الكحولية )  -2مطعم ثابت لتقديم جميع المأكولت والوجبات والمشروبات عدا المشروبات
الكحولية 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 الوحدة  AX - 106المركز التجاري اركان  - 2محور كريزي ووتر  -مدخل زايد  - 2الشيخ زايد -
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 - 46انجاز لدارة المطاعم قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  5303ورقم قيد  20039فرعى عن
 -1اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة المأكولت والمشروبات واليس كريم بكافة
انواعه( عدا المشروبات الكحولية )  -2مطعم ثابت لتقديم جميع المأكولت والوجبات والمشروبات عدا المشروبات
الكحولية 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
مطروح افتتاح فرع بالعنوان  /الوحدة رقم  rl7مشروع  the alleyالكائن فى ارض مشروع مراسى  -سيدى عبد
الرحمن مدينة العلمين .
 - 47امان للخدمات المالية قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5328ورقم قيد  18717فرعى عن
غرض الشركة  1 :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
 2تجارة السلع المعمرة بانواعها .
 3تاثيث وتجهيز منافذ للبيع والتوزيع .
 4تحصيل الفواتير .
 5تقديم خدمات الستعلم الميداني فيما عدا الستعلم الئتماني .
 6التوريدات العمومية .
 7تقديم كافة الستشارات المالية والفنية فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية والستشارات 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 ولئحتة التنفيذية
 8التجارة اللكترونية عبر النترنت .
 9خدمات وبيع اجهزة التليفون المحمول .
تقديم وتحصيل خدمات القمر الصناعي المشفرة .
10
تقديم وتحصيل خدمات النترنت
11
تقديم خدمات البيع بالتقسيط لكافة انواع السلع
12
تشغيل ماكينات الصراف اللي
13
تجارة وبيع السيارات والموتسكيلت والمواتير بالنقد والتقسيط
14
 15مقدمو تمويل استهلكي
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج فى
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل
العنوان الوحدة رقم  N403بالدور الرابع بالمبني الشمالي بمجمع جاليريا  - 40الكائن في القطعة رقم 40
محور كريزي ووتر  -الشيخ زايد  6-اكتوبر
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 - 48امان للخدمات المالية قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5328ورقم قيد  18717فرعى عن
غرض الشركة  1 :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
 2تجارة السلع المعمرة بانواعها .
 3تاثيث وتجهيز منافذ للبيع والتوزيع .
 4تحصيل الفواتير .
 5تقديم خدمات الستعلم الميداني فيما عدا الستعلم الئتماني .
 6التوريدات العمومية .
 7تقديم كافة الستشارات المالية والفنية فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية والستشارات 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 ولئحتة التنفيذية
 8التجارة اللكترونية عبر النترنت .
 9خدمات وبيع اجهزة التليفون المحمول .
تقديم وتحصيل خدمات القمر الصناعي المشفرة .
10
تقديم وتحصيل خدمات النترنت
11
تقديم خدمات البيع بالتقسيط لكافة انواع السلع
12
تشغيل ماكينات الصراف اللي
13
تجارة وبيع السيارات والموتسكيلت والمواتير بالنقد والتقسيط
14
 15مقدمو تمويل استهلكي
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج فى
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة البحيرة افتتاح
فرع للشركة جديد بالعنوان -:محل رقم  7بالدور الرضي بالعقار رقم  2بشارع الناصر صلح الدين من شارع
التحرير .
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 - 49السلطان للستثمار الزراعى والداجنى قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5325ورقم قيد
 20042فرعى 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
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.
تجاره الجمله والتجزئه
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 المنوفية تعديل العنوان  -الدور الول الداري برج سيف شارع جمال عبدالناصر شبين
الكوم -
 - 50السلطان للستثمار الزراعى والداجنى قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5325ورقم قيد
 20042فرعى 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
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.
تجاره الجمله والتجزئه
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 البحيرة افتتاح الفرع  :الكيلو  92غرب الطريق الصحراوى غرب خط سوميد ضمن
قطعة الحزام الخضر قرية بنى سلمه
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 - 51لبنان مصر للمطاعم ش  .ذ  .م  .م قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5349ورقم قيد 20053
فرعى عن  1انشاء وادارة المطاعم الثابتة والقرى السياحية والشواطى والكافتيتريات والمقاهى وتنظيم وادارة
الحفلت العامة والمعارض ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده ) وادارة ماسبق لحساب
الغير  2اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة مع مراعاة ورد بقرارا رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
السيد رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008مع 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 ا لشركات 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 الجيزة  20شارع البطل احمد عبد العزيز  -المهندسين
 - 52لبنان مصر للمطاعم ش  .ذ  .م  .م قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  5349ورقم قيد 20053
فرعى عن  1انشاء وادارة المطاعم الثابتة والقرى السياحية والشواطى والكافتيتريات والمقاهى وتنظيم وادارة
الحفلت العامة والمعارض ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده ) وادارة ماسبق لحساب
الغير  2اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة مع مراعاة ورد بقرارا رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
السيد رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008مع 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 ا لشركات 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 مطروح أفتتاح فرع للشركة مطعم ( بابون ) بالعنوان قرية لفيستا رأس
الحكمة الكائنة – زاوية العوامة – الضبعة  -عند الكليو  82طريق السكندرية – مرسى مطروح الساحلى -
محافظة مرسى مطروح .
 - 53جي  .جي كايرو لدارة المطاعم ( G.G CAIROش.ذ.م.م) قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 5353ورقم قيد  20054فرعى عن غرض الشركة  /إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم (الثابتة) السياحية وغير
السياحية وتقديم كافة أنواع المشروبات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الجيزة محل رقم  - 14الدور الرضى  -بمشروع مول
اركان  -محور كريزى ووتر  -قطعة  - 31مدينة الشيخ زايد -
 - 54جي  .جي كايرو لدارة المطاعم ( G.G CAIROش.ذ.م.م) قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 5353ورقم قيد  20054فرعى عن غرض الشركة  /إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم (الثابتة) السياحية وغير
السياحية وتقديم كافة أنواع المشروبات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة مطروح اضافة فرع للشركة بالعنوان  :المطعم الكائن فى
قرية خليج غزالة ومقرها ك  142طريق إسكندرية مطروح الدولى – الضبعة – والمسمى بإسم مطعم
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 - 55شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الغراض Egyptian Group for Multipurpose
( )Terminal )EGMPTش .م .م ( ).منطقة حرة خاصة ) قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 5365
إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الغراض علي
ورقم قيد  11618فرعى عن غرض الشركة هو o :
الرصفة البحرية من  55إلى  62بميناء السكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة  ،بما في ذلك كافة الخدمات
المرتبطة بهذا الغرض .وذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط
في :
على الرصفة من  55إلى  62داخل الدائرة الجمركية بميناء السكندرية
 - 56الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5442ورقم قيد  1377فرعى 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  26يوليو
المهندسين -
 - 57الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5442ورقم قيد  1377فرعى 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 مطروح 0
 - 58الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5443ورقم قيد  1377فرعى 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  26يوليو
المهندسين -
 - 59الشايع مصر قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5443ورقم قيد  1377فرعى عن غرض
الشركة اقامه وتملك واستغلل واداره وتاجير المطاعم السياحيه واعداد وتوريد الغذيه والمشروبات والقيام
بكافه اعمال التجاره وتاسيس متاجر للبيع بالجمله والتجزئه  .بجهة محافظة السكندرية 0
 - 60موبيكا للصناعات المتكامله قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5451ورقم قيد  19999فرعى
عن اضافة نشاط  :تجميع السيارات لدى الغير بكافة انواعها بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان  35 :و  37ش
الحرار المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز  -المهندسين
 - 61موبيكا للصناعات المتكامله قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5451ورقم قيد  19999فرعى
عن اضافة نشاط  :تجميع السيارات لدى الغير بكافة انواعها بجهة محافظة السكندرية افتتاح الفرع  266شارع
خالد ابن الوليد  -المنتزه
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 - 62الدلتا لنتاج اللحوم وتربية المواشى ش.م.م قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5423ورقم قيد
 20069فرعى عن اصبح غرض الشركة هو 1 :ـ استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية ،
ومنها :
(أ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .
(ب) استزراع الراضي المستصلحة.
وذلك كله في حدود اقل من  20000فدان ويشترط في 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 مجلس الوزراء رقم  350لسنة  ، 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  ، 2008وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين .
2ـ تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.
3ـ تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.
4ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات اللحوم والعلف الحيوانية وإضافات العلف بكافة
أنواعها.
 5اقامة وتشغيل مجزر الى لذبح اللحوم الحمراء .
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 أوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة الجيزة الكيلو
72( 74سابقا ) طريق مصر اسكندرية الصحراوى الغربى  -خارج زمام بنى سلمة  -امبابة -
 - 63الدلتا لنتاج اللحوم وتربية المواشى ش.م.م قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  5423ورقم قيد
 20069فرعى عن اصبح غرض الشركة هو 1 :ـ استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية ،
ومنها :
(أ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .
(ب) استزراع الراضي المستصلحة.
وذلك كله في حدود اقل من  20000فدان ويشترط في 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 مجلس الوزراء رقم  350لسنة  ، 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  ، 2008وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين .
2ـ تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.
3ـ تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.
4ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات اللحوم والعلف الحيوانية وإضافات العلف بكافة
أنواعها.
 5اقامة وتشغيل مجزر الى لذبح اللحوم الحمراء .
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 أوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة السكندرية
إضافة الفرع النتاجي بالعنوان  /النوباريه ك 54طريق السكندريه القاهرة الصحراوي مدخل ابو مسعود .
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 - 64السكندرية لتشكيل المعادن (اليكس فورم) ش.م.م قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  5487ورقم
قيد  155501فرعى عن  1اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكمر الحديد المشكل على البارد بطريقة الدرفلة و
اقامة المبانى المعدنية الجاهزة و الكبارى و التنكات المعدنية و فرد لفائف الصاج و التقطيع على مقاسات و تشريح
الصاج و تشكيل المعادن والصاج المعرج و اعمال الدهانات و العزل التكميلية 2 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
اللواح العازلة ( ساندوتش بانلز ) لزوم العزل الحرارى للسقف والثلجات باستخدام البولى يورثان والصوف
الصخرى والزجاجى والصاج المجلفن والملون والستانلس ستيل تصنيع غرف تبريد للسيارات النقل جلفنة
وتلوين الصاج واللو م نيوم والمعادن القابلة للطلء الحقن بمادة البولى يورثان للستخدمات المختلفة مع
مراعاة افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل ومنفصل لكل نشاط على حده وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط .بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط الثالث  -حى العامرية
اول  ،ك 21مرغم قبلى شارع متفرع من شارع نجع هواره بجوار كهرباء الريف  ،خلف شركة المستودعات
المصرية ،،
 - 65مركز دار الشعة العجمى ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5519ورقم قيد 1665
فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة مركز طبى لتقديم كافة الخدمات التخصصية فى مجال الشعة الطبية وكافة
الخدمات المرتبطة بها بشرط تقديم  %10من الحالت التى يتم تقديم الخدمة لها بالمجان سنويا وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة السكندرية إضافة فرع للشركة الكائن
الشقة رقم ( - )1الدور الرضى  -يمين المصعد  -عمارة اتحاد ملك برج درة خليل  -الهانوفيل  -العجمي  -قسم
 - 66مركز دار الشعة العجمى ش.م.م قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5521ورقم قيد 1665
فرعى عن اقامة وتشغيل وادارة مركز طبى لتقديم كافة الخدمات التخصصية فى مجال الشعة الطبية وكافة
الخدمات المرتبطة بها بشرط تقديم  %10من الحالت التى يتم تقديم الخدمة لها بالمجان سنويا وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة السكندرية إضافة فرع للشركة الكائن
الوحدة السكنية نصف نموذج ( )3بالدور الول سكنى  -عمارة اتحاد ملك برج درة خليل  -الهانوفيل  -العجمي -
قسم
 - 67كيرلز( Curlsش.ذ.م.م) قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5517ورقم قيد  20092فرعى
عن مركز تجميل للعناية بالشعر و البشرة( بيوتى سنتر )
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 الجيزة محل رقم
 - S207 ، S206 ، S205المبنى التجارى بلزا  - 34مدينة الشيخ زايد -
 - 68كيرلز( Curlsش.ذ.م.م) قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5517ورقم قيد  20092فرعى
عن مركز تجميل للعناية بالشعر و البشرة( بيوتى سنتر )
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 مطروح محل رقم
( )2بالمرحلة الثانية بالدور الرضى والكائن بقرية هاسيندا – الساحل الشمالى – مركز العلمين – محافظة مرسى
مطروح – طريق السكندرية
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 - 69شركة ميند لدارة وتملك وتجهيز المطاعم السياحية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية MIND
قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5527ورقم قيد  20095فرعى عن اقامة و ادارة و تشغيل و تملك
المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحولية و تقديم جميع انواع الماكولت و التيك
اواى و الوجبات الجاهزة .
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا
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 استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الجيزة عقار
رقم  6شارع المناجم و المحاجر من شارع لبنان  -المهندسين -
 - 70شركة ميند لدارة وتملك وتجهيز المطاعم السياحية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية MIND
قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  5527ورقم قيد  20095فرعى عن اقامة و ادارة و تشغيل و تملك
المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحولية و تقديم جميع انواع الماكولت و التيك
اواى و الوجبات الجاهزة .
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا
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 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 مطروح 0
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محو  -شطب
لصاحبها  :طارق محمد محمد السيحه تاجر فرد سبق قيده برقم 19202
 - 1الدولية للخدمات البترولية
قيد فى  2022-02-27برقم ايداع  1596وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 2البحارة لتصنيع وتجفيف السماك لصاحبها  :عبد الرازق محمد عبد العزيز محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 11325قيد فى  2018-06-24برقم ايداع  3156وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم
المحو
 - 3أجرى بروتك مصر لصاحبها  :خالد عمر السيد محمد عباده تاجر فرد سبق قيده برقم  13049قيد فى
 2019-05-26برقم ايداع  2924وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
لصاحبها :احمد احمد رفعت محمد تاجر فرد سبق قيده
 : - 4ابنورمال Abnormal -
برقم  16165قيد فى  2020-12-17برقم ايداع  6283وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل
تم المحو
 - 5فورويب forwebلصاحبها  :مؤمن محمد فوزي عبدالموجود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12876قيد
فى  2019-04-14برقم ايداع  2225وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 6لستيل لصاحبها  :محمد ابراهيم عبدالفتاح احمد مخلوف تاجر فرد سبق قيده برقم  12781قيد فى
 2019-03-31برقم ايداع  1902وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
لصاحبتها  /سلمى مجدى خليل منصور تاجر فرد سبق قيده برقم 19959
 - 7سلمى مجدى خليل منصور
قيد فى  2022-06-13برقم ايداع  4918وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
من السجل التجارى
 - 8ربيكو لتصنيع وتجهيز المعاء لصاحبها  :محمد جمعه عبدالقادر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 17132قيد فى  2021-05-05برقم ايداع  2694وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم
محو القيد
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رأس المال
 - 1الخوة للبرمجيات وتجارة السيارات لصاحبها  :محمود عبد الستار عبد الستار عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم
 12579قيد فى  2019-02-20برقم ايداع  1035فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 2,000,000.000
لصاحبها  :حلمى ناجى منصور يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  19870قيد
 - 2ريفى لمنتجات اللبان
فى  2022-06-05برقم ايداع  4575فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
 - 3البحارة لتصنيع وتجفيف السماك لصاحبها  :محمد عبد الرازق محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم
 19346قيد فى  2022-03-17برقم ايداع  2298فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 1,000,000.000
 - 4فيوتشر للصناعه لصاحبها  :احمد سمير عبد الهادي عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11604قيد فى
 2018-09-02برقم ايداع  4354فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
500,000.000
 - 5الوطنية المصرية لتصنيع اللحوم و الدواجن لصاحبها (على جمال الدين على ساسه) تاجر فرد سبق قيده برقم
 9033قيد فى  2016-12-07برقم ايداع  4265فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 10,000,000.000
 - 6اس ام لتصنيع الملبس  S.Mلصاحبها عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم
 19896قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  4659فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 60,000.000
 - 7امان لتصنيع الفحم النباتى والصناعى ( لصاحبها محمد عبد الحليم محمد الجالى عمار ) تاجر فرد سبق قيده
برقم  17028قيد فى  2021-04-13برقم ايداع  2337فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 8الربيع لتصنيع اطباق الفوم و الفويل لصاحبها  :محمد مصطفى احمد عبد النبي ابو عوف تاجر فرد سبق قيده
برقم  12869قيد فى  2019-04-11برقم ايداع  2191فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 3,000,000.000
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العناوين
 - 1بلك هورس لصاحبها محمد محمود على محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10798قيد فى
 2018-03-04برقم ايداع  1178وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه فرع انتاجى فى قطعة رقم 6بلوك رقم  10المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة برج العرب الجديدة -
 - 2التيمور لصاحبها محمود ابراهيم محمد عبد الرحيم طبانه تاجر فرد سبق قيده برقم  17709قيد فى
 2021-07-15برقم ايداع  4740وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
3ش خورشيد البحرية ش السوق  -كوبرى  30ارض دويدار -
 - 3منشاة مون ليت لصاحبها عمر على محمد محمد غالى تاجر فرد سبق قيده برقم  4208قيد فى
 2011-03-14برقم ايداع  431وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
شقه  1مجاوره  7مدخل ب  -برج العرب -
 - 4الحسن لستصلح الراضى والتصدير  AHSANلصاحبها عمر ينر سونمز OMUR YENER
 SONMEZتاجر فرد سبق قيده برقم  8656قيد فى  2016-08-01برقم ايداع  2571وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافه فرع انتاجى القطعة رقم  820بالمنطقة رقم
 820بالمنطقة الصناعية الثامنة -
 - 5بيتش باين للصناعات الخشبية  Pitch Pineلصاحبها  :مروه محمد عبدالعزيز محمد احمد تاجر فرد سبق
قيده برقم  18515قيد فى  2021-11-24برقم ايداع  7349وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط فى  :مرغم قبلى -الكيلو - 20
طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -مرغم  -اول
 - 6كيمياكى  Chemiakyلصابها  :محمد عزت حسين حسن الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم  19489قيد
فى  2022-04-06برقم ايداع  2884وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية -C 54الدور الول  -جناح السلم اليمن  21 -ميدان فيكتور عما نويل  -سموحة -
 - 7بكارى  pa ckaryلصاحبها  /وحيد محمد عيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  19490قيد فى
 2022-04-06برقم ايداع  2885وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
-C 53الدور الول  -جناح السلم اليمن  21 -ميدان فيكتور عما نويل  -سموحة -
 - 8ستارك تكنولوجى  STARK TECHNOLOGYلصاحبتها (باسنت سمير بغدادى اباظه ) .تاجر فرد سبق
قيده برقم  9116قيد فى  2016-12-26برقم ايداع  4583وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية موقع ممارسه النشاط الول وحتى السابع  :شارع النبوى المهندس المندره قبلى
امام الصحه المهنيه قسم
 - 9ديجيتال ارت لحلول الطباعة المتكاملة  -Digital Art Integrated Printing Solutions -لصاحبها
مصطفى فتحي سعد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11055قيد فى  2018-04-22برقم ايداع 2123
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط  :ثانى
شارع شمال الكابلت مقابل السنترال  -الكابلت قسم ثان
 - 10ديجيتال ارت لحلول الطباعة المتكاملة  -Digital Art Integrated Printing Solutions -لصاحبها
مصطفى فتحي سعد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  11055قيد فى  2018-04-22برقم ايداع 2123
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط  :ثانى
شارع شمال الكابلت مقابل السنترال  -الكابلت قسم ثان
 - 11الفجر للستثمار العقارى والتنمية لصاحبها مسعد اسماعيل خليل عقده تاجر فرد سبق قيده برقم 6131
قيد فى  2013-11-17برقم ايداع  2829وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
البحيرة اضافه موقع ممارسة نشاط انتاجى الداجنى قطعة  18،16محطة  - 14جمعية المزارعون العرب -
مراقبة جنوب التحرير  -غرب النوبارية -
 - 12الفجر للستثمار العقارى والتنمية لصاحبها مسعد اسماعيل خليل عقده تاجر فرد سبق قيده برقم 6131
قيد فى  2013-11-17برقم ايداع  2829وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية  546طريق الحرية  -جليم -
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 - 13منشاه  N.Sبايوتك للجهزه والمستلزمات الطبيه لصاحبها ايمن زكريا احمد يوسف تاجر فرد سبق قيده
برقم  904قيد فى  2006-02-20برقم ايداع  196وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى ومركز الصيانة فى الدور الرابع علوى
الوحدتين رقمى  408-409العقار رقم  6شارع المدينة العجمى البيطاش  -مجمع الصناعات الصغيرة
 - 14البراهيم لزخرفة وتشكيل المعادن وتصنيع اللت ( لصاحبها عبد ا ابراهيم البراهيم ) تاجر فرد سبق
قيده برقم  5550قيد فى  2013-02-05برقم ايداع  328وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية فرع انتاجي بالعنوان التالي  :القطعه رقم ()10بلوك ( - )3بالمنطقه الصناعيه الثانيه -
مدينه برج العرب الجديده -
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النشاط
 - 1بكارى  pa ckaryلصاحبها  /وحيد محمد عيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  19490قيد فى
 2022-04-06برقم ايداع 2885وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل :
 - 1انشطة داخل ق  72لسنة  * 2017اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها
 .تصميم وتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج واداره التنفيذ واعاده الهيكله للمصانع ويشمل ذلك
اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطواط النتاج والمصانع  .اعداد النماذج والقوالب الللت والمنتجات
وتصنيعها والترويج لها  .انتاج المعدات وخطوط النتاج  -2 .انشطة خارج ق 72لسنة  * 2017عموم
التوريدات وعلى الخص توريد مواد التعبئة والتغليف والعبوات والزجاجات والتوميزرات .وتلتزم الشركة
بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم
إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبلئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 2سى يو جوبز  Cu jobsلصاحبها  :على محمد على حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  17527قيد فى
نشاط المنشاة (بعد
 2021-07-07برقم ايداع 4055وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
إنشاء
إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات• .
التعديل)• :
حاضنات
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها• .
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة
العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال• .
أعمال التوصيف والتصميم
وبيانات إلى محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني• .
إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .مع مراعاة
والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها• .
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
لصاحبها  :حسام حسن محمود محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم
 - 3الحسن للصناعات الغذائية
 18568قيد فى  2021-12-01برقم ايداع 7521وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح
انشطه داخل ق  72لسنه  - 2017اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير ملح طعام مكرر يودي- .اقامه وتشغيل
الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه و تبريدها او تجميدها - .اقامه
وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه - .اقامه وتشغيل مصنع لتخليل وتجفيف
الخضروات والفاكهه - .استصلح وتجهيز الراضي بامرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع
الراضي المستصلحه .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح
والستزراع ،وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر (فيما عدا المناطق الصادر بها قرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356لسنه)2008
انشطه خارج ق  72لسنه  - :2017عموم التصدير وتلتزم المنشأة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل
للنشطه الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذيه ’ وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطه
خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمنات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفذيه - .مع مراعه ماورد احكام
القوانين واللوائح والقرارت الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها.
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 - 4رشدان للبرمجيات والدعاية والعلن لصاحبها  -:محمد عنتر سالم رشدان تاجر فرد سبق قيده برقم 16720
قيد فى  2021-03-03برقم ايداع 1398وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح نشاط المنشأة (
• إنتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت
بعد التعديل) أنشطة داخل قانون  72لسنة 2017
• إنشاء وإدارة مركز التدريب
وصورة وبيانات  • .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .
• الدعاية
لعداد الباحثين ومراكز نقل وتكنولوجيا المعلومات  .أنشطة خارج قانون  72لسنة 2017
• إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب
والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .
وتنمية مهارات ورعاية المواهب  .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية  ،وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة به ولئحته التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 5فيوتشر للصناعه لصاحبها  :احمد سمير عبد الهادي عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  11604قيد فى
 2018-09-02برقم ايداع 4354وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل :
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وصهر وتنكيل وطلء المعادن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 6منشاة السورى للنطريز غسان عبد الكريم بنان تاجر فرد سبق قيده برقم  41201قيد فى 2003-11-02
برقم ايداع 5809وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل هو  -:تربيو جميع
انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم تربية جميع انواع الدواجن و
الطيور سواء كان لنتاج السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم اقامة و تشغيل و ادارة
المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية ) و تقديم جميع انواع الماكولت و التيك
اواي
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  4208وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  4,524.000الى  :المركز المصرى للبصمه الكربونيه – Egyptian Carbon
 Centerلصاحبها عمر على محمد محمد غالى

الشخاص
 - 1محمود عنتر سند السيد شوشه وكيل مفوض المقيد برقم قيد  12606وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-25
برقم ايداع 1157تم التأشير فى تاريخ  2019-02-25بــ
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1جرين جولد للمقاولت العامة واستصلح وتقسيم الراضى شركة سبق قيدها برقم  10771قيدت فى
 2018-02-27برقم ايداع  1080وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل 0
 - 2الحياة للتصنيع والتنمية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4610قيدت فى  2011-10-26برقم ايداع
 2251وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل 000
 - 3زهرة دمشق للماكولت السوريه  -ش.ذ.م.م وقف التعامل لورود استعلم امنى غير طيب شركة سبق قيدها
برقم  9510قيدت فى  2017-04-16برقم ايداع  1472وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب
السجل 0
 - 4لكابان للثاث  La Cabane For Furnitureشركة سبق قيدها برقم  16699قيدت فى
 2021-03-01برقم ايداع  1345وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل 0
 - 5كوجان يونايتد للتصدير و التجارة ش.ذ.م.م  -وقف التعامل لورود استعلم امنى غير طيب شركة سبق قيدها
برقم  7179قيدت فى  2015-02-02برقم ايداع  295وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب
السجل 0
 - 6تباين لتكنولوجيا المعلومات  Tabayonشركة سبق قيدها برقم  7375قيدت فى  2015-04-07برقم
ايداع  1133وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل -1وضع الشركه تحت التصفيه لمده عامين
اعتبارا من  2022-5-1وتعيين الستاذ /محمد احمد سعد العش مصفيا للشركه مهام المصفى-:وفاء ما على
الشركه من ديون
 - 7ايماب للتجارة والتصنيع  EMAB For Trading And Manufacturingشركة سبق قيدها برقم
 13629قيدت فى  2019-09-16برقم ايداع  4928وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل 0
 - 8الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsشركة سبق قيدها برقم
 17897قيدت فى  2021-11-10برقم ايداع  6979وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل 0
 - 9الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsشركة سبق قيدها برقم
 17897قيدت فى  2021-11-15برقم ايداع  7092وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل 0
 - 10عالم الجينز  World Jeansفى اف اسيا ليمتد وشركاه  -منطقة حرة شركة سبق قيدها برقم
 165283قيدت فى  2004-04-26برقم ايداع  3439وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل
مد مدة التصفيه الى سنتين تبدا من 2021-9-21الى 2023-9-20من تاريخ التأشير بها فى السجل التجارى
 - 11إيجى واكس للشمع والزيوت والمواد البترولية
ش.ذ.م.م قانون  72لسنة  2017شركة سبق قيدها برقم  9815قيدت فى  2017-07-04برقم ايداع
 2750وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل -1وضع الشركه تحت التصفيه
 - 12تيوليب لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم  10751قيدت فى  2018-02-21برقم ايداع
 994وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل 0
 - 13الفجر لدارة المشروعات والستيراد والتصدير (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  13110قيدت فى
 2019-06-10برقم ايداع  3121وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل 0
 - 14المجموعة الستشارية المتحدة شركة سبق قيدها برقم  3359قيدت فى  2010-01-12برقم ايداع
 93وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 15سايد واكس ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  7128قيدت فى  2015-01-15برقم ايداع
 124وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 16هوم برو للستثمار والتنميه العقاريه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  8626قيدت فى 2016-07-24
برقم ايداع  2460وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل 0
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 77 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 17شركة نيو كراكس لتنمية الموارد البشرية  Cracks Crafts And Moreش.ذ.م.م شركة سبق قيدها
برقم  12334قيدت فى  2019-01-13برقم ايداع  221وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب
السجل مد مدة التصفية  12شهر ميلدى من تاريخ انتهاء المدة السابقة وذلك لستكمال اعمال التصفية
 - 18تيتان للخرسانة والركام مصر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  3258قيدت فى  2009-11-17برقم
ايداع  2486وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل 00
 - 19اورفت لتصنيع اضافات العلف  OROVETشركة سبق قيدها برقم  10893قيدت فى
 2018-03-20برقم ايداع  1524وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل 0
 - 20اتسو للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  4320قيدت فى  2011-05-22برقم ايداع
 929وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل 0
 - 21وينرز للتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8791قيدت فى  2016-09-18برقم ايداع 3124
وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل 0
 - 22اسكندرية للوجيستيات و الستشارات Alexandria company for logistics and consultancy
 A.C.L.Cشركة سبق قيدها برقم  11085قيدت فى  2018-04-30برقم ايداع  2237وفى تاريخ
 2022-06-13تم محو  -شطب السجل مد اجل التصفية لمدة ستة اشهر تبدا من تاريخ الجمعية العامة فى
 2021-12-29وتنتهى 2022-6-28
 - 23تريو لتجارة الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5083قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  1392وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل 0
 - 24الشركة اليطالية لصناعة المطابخ والثاث  -يورو لين  -ميلنو ITALIAN COMPANY FOR
 INDUSTRY OF KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANOشركة سبق قيدها
برقم  8306قيدت فى  2016-03-27برقم ايداع  1103وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب
السجل 0
 - 25ماس اليكس للتصنيع والتوريدات الهندسيه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  8566قيدت فى
 2016-06-27برقم ايداع  2207وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل 0
 - 26فلورنسا للتنمية الزراعية ( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  17824قيدت فى  2021-08-26برقم
ايداع  5093وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل 0
 - 27ايكو مصر للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم  17292قيدت فى  2021-06-03برقم ايداع
 3235وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل 0
 - 28اراب فوور للمنتجات الغذائية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4086قيدت فى  2010-12-27برقم
ايداع  3327وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع قطعتين ارقام - 185 ، 184
المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة النوبارية الجديدة
 - 29المصرية السعودية للستثمار والتطوير العمرانى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4619قيدت فى
 2011-10-30برقم ايداع  2276وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل مد مدة التصفية لمدة
سنتين اعتبارا من  2020-11-5وحتى 2022-11-4
 - 30بيت البرمجيات لتكنولوجيا المعلومات  Profitش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5791قيدت فى
 2013-05-19برقم ايداع  1316وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل 0
 - 31عمرو محمد عبد السلم محروس هاشم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6242قيدت فى
 2014-01-01برقم ايداع  13وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل 0
 - 32برايم كير  PRIME CAREشركة سبق قيدها برقم  17174قيدت فى  2021-05-18برقم ايداع
 2840وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع  -الوحدتان ارقام (  ) 7 ، 1عنبر (
 ) 15نموذج ( أ ) بمجمع الصناعات الصغرة بمدينه برج العرب -
 - 33اباظة اوتو تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1671قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع 1049
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل الغاء فرع
 - 34اباظة اوتو تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1671قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع 1047
وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
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 16866قيدت فى  2021-03-23برقم ايداع

 - 35بيكى للمطاعم والغذيه  Pickyشركة سبق قيدها برقم
 1851وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل 0
 - 36امباير انتريورز  Empire Interiorsش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5005قيدت فى
 2012-05-03برقم ايداع  1080وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل 0
 - 37النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1742وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 38النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1743وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء فرع
 - 39النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1744وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 40النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1746وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 41النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1747وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 42النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1748وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 43النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1749وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 44النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1750وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 45النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1751وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 46برودكس للتجارة شركة سبق قيدها برقم  13368قيدت فى  2019-07-29برقم ايداع  4037وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو القيد
 - 47طيارى دليفرى  TAYARY DELIVERYشركة سبق قيدها برقم  13377قيدت فى 2019-07-30
برقم ايداع  4064وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل 0
 - 48المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9863قيدت فى  2017-07-16برقم
ايداع  2965وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 49اليكس بلست  ALEX PLASTش.ذ.م.م-وقف التعامل على ملف الشركه لورود استعلم امنى غير طيب
شركة سبق قيدها برقم  11387قيدت فى  2018-07-10برقم ايداع  3437وفى تاريخ 2022-06-23
تم محو  -شطب السجل 000
- - 50الشركة الكندية للصناعات البلستكية وقوارير المياه -شركة سبق قيدها برقم  14252قيدت فى
 2019-12-22برقم ايداع  7049وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع
 - 51شركة سوليمارو للسياحة  -عمرو عصام عبد الهادي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  19953قيدت
فى  2017-05-25برقم ايداع  5131وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 52الغازات المتخصصة Specialty gasesشركة سبق قيدها برقم  14450قيدت فى 2020-01-21
برقم ايداع  412وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل 0
 - 53ميدجاى للخدمات شركة سبق قيدها برقم  19352قيدت فى  2022-03-17برقم ايداع  2304وفى
تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل 0
 - 54السلطان للستثمار العقارى والمقاولت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1434قيدت فى 2007-02-25
برقم ايداع  253وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل 0
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رأس المال
 - 1أحمد عارف محمد مبروك وشريكته شركة سبق قيدها برقم  11508قيدت فى  2018-08-05برقم ايداع
3924وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 2البنيان للمقاولت والتوريدات والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  13522قيدت فى
 2019-08-28برقم ايداع 4553وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها
200,000.000
 - 3لؤى احمد على احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4429قيدت فى  2011-07-20برقم ايداع
1459وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 4,000,000.000
 - 4شيرى كلس جروب للنسيج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  4585قيدت فى  2011-10-16برقم ايداع
2157وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,520,000.000
 - 5دايره سيرفسيز  Dayrah Servicesشركة سبق قيدها برقم  16207قيدت فى  2020-12-22برقم
ايداع 6404وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 6بيراميدز جاس لعمال تركيب مواسير الغاز الطبيعي شركة سبق قيدها برقم  12689قيدت فى
 2019-03-13برقم ايداع 1526وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 7خير الشام للغذية الصحية  Khairalshaamشركة سبق قيدها برقم  18871قيدت فى 2022-01-16
برقم ايداع 368وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها 100,000.000
 - 8عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  6825قيدت فى 2014-09-16
برقم ايداع 2423وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 9محمد زيدان محمد زيدان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  10535قيدت فى  2018-01-03برقم ايداع
88وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 10بروكير أسد سرفيس لدارة وصيانة المنشآت وخدمات النظافة شركة سبق قيدها برقم  18709قيدت فى
 2021-12-23برقم ايداع 8077وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها
100,000.000
 - 11بلو اوشن للدعاية والعلن ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5907قيدت فى  2013-07-09برقم ايداع
1811وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 200,000.000
 - 12امير طلعت باقى رفله و شريكيه شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم  13137قيدت فى
 2019-06-16برقم ايداع 3224وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
3,000,000.000
 - 13حمزه حسن احمد الباجورى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10795قيدت فى  2018-03-04برقم
ايداع 1173وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,104,000.000
 - 14احمد سعد احمد الزهار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  147661قيدت فى  1998-07-11برقم ايداع
5732وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 15قطب جمعه سالم خميس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  10770قيدت فى  2018-02-26برقم ايداع
1078وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,104,000.000
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 - 16شركه الكريم للتطريز و انتاج مستلزمات الملبس الجاهزه محمد سعيد السيد رزق وشركاه شركة سبق قيدها
برقم  139038قيدت فى  1995-10-17برقم ايداع 7210وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس
المال رأس مالها 500,000.000
 - 17الء هشام محمد سعد حسين وشريكها شركة سبق قيدها برقم  14489قيدت فى  2020-01-28برقم
ايداع 584وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 18الوطنية ام كيه سكان للشعة  El Watania MK Scanشركة سبق قيدها برقم  16579قيدت فى
 2021-02-11برقم ايداع 901وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 19بكين المارات للتنمية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  3503قيدت فى  2010-03-16برقم ايداع
707وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 20المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  4589قيدت فى  2011-10-17برقم ايداع
2170وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها 15,000,000.000
 - 21شركة اوكسيجن هايدرو فارم للتنمية الزراعية OXYGEN HYDRO FARM FOR
 AGRICULTURAL DEVELOPMENTش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  8528قيدت فى
 2016-06-14برقم ايداع 2034وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,000,000.000
 - 22محمد عبدالفتاح عبدالمحسن المفتى و عبدل محمد محمد الصعيدى شركة سبق قيدها برقم  13632قيدت
فى  2019-09-16برقم ايداع 4932وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها
3,000,000.000
 - 23حمدى احمد بركات وشركاه شركة سبق قيدها برقم  14289قيدت فى  2019-12-25برقم ايداع
7161وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
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العناوين
 - 1شركه محمد محمد بهاء الدين غتوري وشركاه شركة سبق قيدها برقم  175قيدت فى  2005-06-06برقم
ايداع 290وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مدينة برج العرب
الجديدة القطعة رقم  8بلوك  7المنطقة الصناعية الثانية -
 - 2شركة وطنية للصناعات الحديثة للوقاية من الحريق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1883قيدت فى
 2004-06-08برقم ايداع 263وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان مدينة برج العرب الجديدة قطع ارقام 26/ 25/ 24
بلوك  12بمنطقة الورش والمخازن جنوب المنطقة الصناعية الثالثة
 - 3ستون تريدرز للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  3921قيدت فى 2010-09-27
برقم ايداع 2551وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه الفرع للشركة
الكائن فى رقم  c15الكائنة فى الجريك كامبس  -مول العرب  -بوابة  - 4ميدان جهينة -
 - 4اللينس للدوية ( Alliance Pharmaceutical companyش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 4223
قيدت فى  2011-03-23برقم ايداع 501وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية  1ش مصطفى نجيب ميامي  -اول
 - 5اية ام للتجارة والستيراد  A.M for trade & import -ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4243قيدت
فى  2011-04-03برقم ايداع 571وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
اضافه فرع للشركة الكائن فى الجهه الشرقية البحريه اسفل برج ال البيت بشارع ( امتداد القصر العينى ) امام
مطافى البسري قسم
 - 6اية ام للتجارة والستيراد  A.M for trade & import -ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4243قيدت
فى  2011-04-03برقم ايداع 571وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تغيير عنوان الفرع بمحافظة القاهرة الى العنوان التالى  4:حارة السروجى الى العنوان الكائن فى  30شارع
المبتديان الوحدة رقم  13الدور الول -
 - 7المصرية السبانية للمطاعم والمأكولت (جيداس ) (ش.م.م) شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون
المصرى شركة سبق قيدها برقم  12658قيدت فى  2019-03-10برقم ايداع 1422وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اضافه فرع للشركة الكائن فى الوحدة رقم ( )R17
والكائنة بالمبنى رقم ( )6بمنطقة (  )The vilageبمشروع (  ) Almaza Bayبمركز راس حوالة
السياحي  -ساحل البحر المتوسط -
 - 8شيب ات للخدمات اللوجيستية  Ship it for Logistic servicesشركة سبق قيدها برقم 19030
قيدت فى  2022-02-08برقم ايداع 944وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية الشقه رقم ( )43بالدور التاسع العلوي بالعقار رقم  21ش امين فكرى محطة الرمل  -قسم
 - 9الشرق الوسط ميديكال لتجارة وتوزيع الدوية شركة سبق قيدها برقم  19670قيدت فى 2022-05-10
برقم ايداع 3657وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ش ارض سباهى
بجوار نقطة الملحة قسم ثانى
 - 10الوطنية للجهزة الكهربائية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8972قيدت فى  2016-11-21برقم ايداع
4028وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إضافة فرع للشركة بالعنوان
التالى -:
 المحل الكائن يمين المدخل بالعقار المقام على القطعة رقم ( )3ضمن المجموعة الرابعة (أ) تقسيم الشركةالمتحدة للسكان و التعمير بشارع الطريق البديل  -السيوف  -قسم
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 - 11كايرو ميكس للعلف شركة سبق قيدها برقم  15414قيدت فى  2020-08-30برقم ايداع 3733
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى
القطعه رقم  17 +16تقسيم ارض المنطقة الصناعيه
 - 12شركه رزق عبدالسلم اسماعيل محمد وشركاه  -شركة توصيه بسيطة شركة سبق قيدها برقم 19598
قيدت فى  2020-01-16برقم ايداع 2336وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
مطروح اضافة موقع ممارسة النشاط القطعه رقم  77منطقة المغره مشروع المليون ونصف المليون فدان
 - 13الحياه للتصنيع والتنمية شركة سبق قيدها برقم  19805قيدت فى  2011-09-29برقم ايداع 18284
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء فرع  34 -ش الحجاز -
 - 14الحياه للتصنيع والتنمية شركة سبق قيدها برقم  19805قيدت فى  2011-09-29برقم ايداع 18284
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع  18 -شارع المام ابو حنيفه
النعمان  -تقسيم ساميه الجمل  -قسم اول المنصورة  -المنصورة -
 - 15اندماج شركه بروتال للبويات و الصناعات الكيماويه د عبد المنعم خليفه و شركاه توصية بسيطة( مندمجة)
فى شركة بروتال للبويات والصناعات الكيماوية ش.م.م ( دامجة ) شركة سبق قيدها برقم  4006قيدت فى
 1999-10-19برقم ايداع 5724وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في الكيلو  25 / 24طريق
السكندرية  -القاهرة الصحراوى -
 - 16كيو بى سى للمقاولت العامة  QBC For General Contracting Coشركة سبق قيدها برقم
 16784قيدت فى  2021-03-11برقم ايداع 1583وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية مبنى
الكس روز – شارع روفائيل توريل متفرع من شارع مصطفى كامل – الر أ س السوداء – ثالث
 - 17سندوتش بضمير شركة سبق قيدها برقم  19230قيدت فى  2022-03-01برقم ايداع 1706وفى
تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  91شارع
خالد بن الواليد -
 - 18مركز وام الطبى التخصصى ( د وفاء حسن محيلبة وشركائها ) شركة سبق قيدها برقم  146992قيدت
فى  1998-05-11برقم ايداع 3687وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى الوحدة رقم  101الدور الول رقم  14شارع بهاء الدين الغتورى
سموحة -
 - 19تى  .اتش  .ام  .جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2755قيدت فى
 2009-02-15برقم ايداع 310وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح
اضافه فرع للشركة الكائن على طريق السكندرية مطروح قبلى الطريق امام قرية مراسى باسم مطعم ابن
البلد وابن حميدو
 - 20تى  .اتش  .ام  .جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2755قيدت فى
 2009-02-15برقم ايداع 310وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
الغاء الفرع الكائن فى بنادى السكندرية الرياضى  -سبورتنج باسم كافتيريا كارلوس ومطعم ابن البلد
 - 21تى  .اتش  .ام  .جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2755قيدت فى
 2009-02-15برقم ايداع 310وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء
الفرع الوحدة رقم  - CV 28مركز مراسي سيفيك سنتر  -سيدي عبد الرحمن (بأسم  /كارلوس كافيه)
 - 22تى  .اتش  .ام  .جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2755قيدت فى
 2009-02-15برقم ايداع 310وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء
فرع الكائن الوحدة رقم  F1 - 14الوحدة رقم  F1 -18الكائن فى الطابق الرضى -سيتى سنتر الماظة  -القاهرة
تحت اسم ( ابن البلد )
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 - 23تى  .اتش  .ام  .جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2755قيدت فى
 2009-02-15برقم ايداع 310وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء
الفرع الوحده رقم L 003والوحده رقم  L003Aمول مصر بطريق الواحات مقابل مدينه النتاج العلمى
بمنطقه التوسعات الشرقيه -بمدينه  6اكتوبر باسم (مطعم ابن البلد )
 - 24أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9422قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع 1088وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر فرع للشركة لقامة
بارتشن ( ستار بكس ) بالعنوان الكائن فى  /مساحة في حدود  72م 2بالوحدة رقم (  ) E13بالدور الرضي
بالمول التجاري الداوفيليدج مول بمشروع الداوهايتس – ميدان المحمدي حويدق –
 - 25شركة مطعم كشرى زعيم اسكندرية عمرو وعبد المنعم (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 11873
قيدت فى  2018-10-22برقم ايداع 5345وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية العقار رقم  16شارع عزية اسكوت متفرع من شارع مصطفى كامل برج الرحمن  -ثان
 - 26بيراميدز جاس لعمال تركيب مواسير الغاز الطبيعي شركة سبق قيدها برقم  12689قيدت فى
 2019-03-13برقم ايداع 1526وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
55شارع فيكتور عمانويل  -سموحة
 - 27الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsشركة سبق قيدها برقم
 17897قيدت فى  2021-09-05برقم ايداع 5324وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى المحل التجارى رقم  1بالدور الرضى بالعقار رقم  72سابقا وحاليا رقم
 78ش الملك فيصل بجوار التوحيد والنور -المريوطيه -قسم الهرم -
 - 28الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsشركة سبق قيدها برقم
 17897قيدت فى  2021-09-05برقم ايداع 5324وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القاهرة الغاء فرع للشركة الكائن فى المحل التجارى ( مقهى الصحافة ) بالعقار رقم  104ش شبرا
الساحل -قسم
 - 29الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsشركة سبق قيدها برقم
 17897قيدت فى  2021-09-05برقم ايداع 5324وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية الغاء فرع للشركة الكائن  /الدور الرضى الكائن بالعقار رقم  88تقاطع ش خالد بن الوليد مع
ميدان محمد نجيب -
 - 30الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsشركة سبق قيدها برقم
 17897قيدت فى  2021-09-05برقم ايداع 5324وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية اضافه فرع الكائن فى في  /رقم  8الكائن بالعقار رقم  15تقاطع شارع فيكتور عمانويل وابن
زيتون بسموحة  -امام نادي سموحة برج اسس  1وبواجهة علي شارع فيكتور عمانويل.
 - 31الدولية العالمية للمطاعم  International worldwide for restaurantsشركة سبق قيدها برقم
 17897قيدت فى  2021-09-05برقم ايداع 5324وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى شارع الحنفيه من شارع البيطاش الرئيسى -قسم
 - 32او اس موبايل لخدمات المحمول  OS Mobile Shopشركة سبق قيدها برقم  19255قيدت فى
 2022-03-06برقم ايداع 1804وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
محل رقم  28والكائن بالسوق التجارى الرئيسى بسسموحة  -بجوار مركز زهران التجارى مول زهران بشارع
فيكتور عما نويل بجوارجامع حاتم -سموحة  -قسم
 - 33او اس موبايل لخدمات المحمول  OS Mobile Shopشركة سبق قيدها برقم  19255قيدت فى
 2022-03-06برقم ايداع 1804وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
440شارع الحرية  -رشدى -
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 - 34او اس موبايل لخدمات المحمول  OS Mobile Shopشركة سبق قيدها برقم  19255قيدت فى
 2022-03-06برقم ايداع 1804وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
27تنظيم ش اللواء محمد فوزى معاذ -
 - 35ألترا ستيل لستيراد و تجارة و تصنيع المعادن شركة مساهمة شركة سبق قيدها برقم  3612قيدت فى
 2010-05-10برقم ايداع 1194وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى مصنع بطريق البتروكيماويات  -بجوار مجمع المسابك -
 - 36سزرلند جلوبال سيرفيسيز ايجيبت  SUTHERLAND GLOBAL SERVICES EGYPTشركة
سبق قيدها برقم  3617قيدت فى  2010-05-11برقم ايداع 1204وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة القاهرة المبني الداري المتكامل
 B70st.New Cairoقطعه 64التجمع الخامس قطاع اول حي مركز المدينه
 - 37الممتاز لتجارة حديد التسليح والسمنت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  10206قيدت فى 2017-10-23
برقم ايداع 4770وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الطريق الدائري
كوبري ابيس بجوار شركة الغنيمي -ثان
 - 38كيوانو  Kiwanoشركة سبق قيدها برقم  14329قيدت فى  2020-01-02برقم ايداع 28وفى
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  902شارع مدرسة الريادة حدائق السرايا -
كومباوند حدائق السرايا  -قسم
 - 39حسام الدين عبدالمنان عباس ومحمد على عبدالعزيز ادلبى قشاش شركة سبق قيدها برقم  14852قيدت
فى  2020-03-16برقم ايداع 1535وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
تعدل موقع ممارسة النشاط بالعنوان الطابق الول والثانى بالمبنى المقام بالقطعة  31/3تقسيم شركة مصر
للغزل والنسيج المنطقة الصناعية -
 - 40افريكانا للتجارة والتصدير  Africana for Trade And Exportشركة سبق قيدها برقم 15233
قيدت فى  2020-07-27برقم ايداع 3114وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية موقع ممارسة النشاط الصناعى :العقار الكائن شارع كاستنيا  -الرأس السوداء  -أول
 - 41ماسة فيت للصناعة والتجارة  MASA VET FOR INDUSTRY AND TRADEشركة سبق قيدها
برقم  15463قيدت فى  2020-09-06برقم ايداع 3924وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسشة النشاط الصناعى فى الكيلو  23طريق السكندرية
القاهرة الصحراوى  -عقار رقم  35خلف مسجد ضيف ا مرغم بحرى الصناعية  -قسم اول -
 - 42مراد موريس مانولى ميخائيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  15758قيدت فى  2020-10-13برقم
ايداع 4826وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط الول والثانى والثالث للشركة ك  22طريق برج العرب طريق مراقيا القديم  -برج العرب -
 - 43بلبن لمنتجات اللبان  Belabnشركة سبق قيدها برقم  16678قيدت فى  2021-02-28برقم ايداع
1275وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحلن المعطي لهم 3,4 /
يسار الداخل للعقار الكائن برقم  16شارع  26يوليو – قسم
 - 44سيدرزفودز  -عل لبنانى  CED ARS FOODS 3L L ebnaniشركة سبق قيدها برقم 19028
قيدت فى  2022-02-08برقم ايداع 939وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان  6شارع ابراهيم العطار  -زيزنيا -
 - 45سعد محمود يس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19914قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع 4764
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  27أبراج وطنية امام فندق جرين
بلزا  -سموحه -
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 - 46سعد محمود يس وشركاه شركة سبق قيدها برقم  19914قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع 4764
وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة موقع ممارسة النشاط الصناعي :ك 59
طريق مصر اسكندرية الصحراوي -
 - 47محمد الصلن وشركائه شركة سبق قيدها برقم  14575قيدت فى  2020-02-09برقم ايداع 799
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل الفرع الى موقع ممارسة النشاط
الصناعى فى المصنع الكائن قطعة رقم  19بلوك  9امتداد المنطقة الصناعية الرابعة مدينة برج العرب الجديدة
 - 48بلبن لمنتجات اللبان  Belabnشركة سبق قيدها برقم  16678قيدت فى  2021-02-28برقم ايداع
1275وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه الفرع الكائن فى المحل
المعطى له المحل رقم  5الكائن بمنطقة العجمى الهانوفيل  -شارع الهانوفيل الرئيسى ناصية شارع مسجد
رضوان  -قسم
 - 49تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  17952قيدت فى
 2021-09-12برقم ايداع 5496وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه فرع للشركة الكائن فى 98شارع ابن مؤنس غبر قسم الرمل الدور الرضى  -ثانى
 - 50تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  17952قيدت فى
 2021-09-12برقم ايداع 5496وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه فرع للشركة الكائن فى  15شارع ابن القاضى  -فيكتوريا  -ثانى
 - 51تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  17952قيدت فى
 2021-09-12برقم ايداع 5496وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه فرع للشركة الكائن فى شارع  25طوسون ثانى
 - 52تساهيل لتجارة الموبايلت و الجهزة الكهربائية( .ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  17952قيدت فى
 2021-09-12برقم ايداع 5496وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه مقر ادارى للشركة بالعنوان الكائن شارع الجمهورية -اول
 - 53ريو كافيه للمطاعم والستثمار السياحى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  18359قيدت فى
 2021-11-03برقم ايداع 6805وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه فرع للشركة الكائن فى الدور الرضى على شمال المدخل بالعمارة السماة ( قصر الروضة ) بشارع
قنال المحمودية بجوار الشرطة العسكرية  -سموحة -
 - 54محمود ابراهيم عبد السميع عكاشه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  19889قيدت فى 2021-06-21
برقم ايداع 626وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية المنطقة الصناعية
بجمصة  -المرحلة الثالثة  -قطعتين الرض رقم ( )5-8بلوك (ه) مرحلة ثالثة
 - 55قباء للصناعة والتجارة والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9683قيدت فى
 2017-05-24برقم ايداع 2187وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اضافة
فرع للشركة بدمياط على طريق الميناء وعنوانه :
طريق المينا ء -كفر البطيخ بجوار بنزنية سادة غنيم
 - 56اليكس رافيا لصناعة مستلزمات الطباعة والتغليف ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  10597قيدت فى
 2018-01-18برقم ايداع 345وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه
فرع اداري للشركة بالعنوان -:
الدور الثاني  -عمارة رقم  - 981الحي الثالث  -المجاورة الخامسة -
 - 57اليكس رافيا لصناعة مستلزمات الطباعة والتغليف ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  10597قيدت فى
 2018-01-18برقم ايداع 345وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطع
الرض ارقام (  ) 183 ، 182 ، 181المرحلة الثالثة  -المنطقة الصناعية -
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 - 58مايندف للستشارات التسويقية Mindevشركة سبق قيدها برقم  15657قيدت فى  2020-09-30برقم
ايداع 4534وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان B1
برج سيتي ليت الدور السابع فوق البدروم والراضي والميزانيين ع عقار رقم  1ش مكرم عبيد قسم اول
 - 59مايندف للستشارات التسويقية Mindevشركة سبق قيدها برقم  15657قيدت فى  2020-09-30برقم
ايداع 4534وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء فرع للشركة الكائن
فى شارع الجيش  -برج نيوليف  -الدور السادس الدارى  -قسم
 - 60برايم كير  PRIME CAREشركة سبق قيدها برقم  20008قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
19868وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الوحدتان ارقام ( ) 7 ، 1
عنبر (  ) 15نموذج ( أ ) بمجمع الصناعات الصغرة بمدينه برج العرب – السكندرية .
 - 61الخليل فارما لتجارة الدوية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  6412قيدت فى  2014-03-11برقم ايداع
692وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع جديد للشركة الكائن
بالعقار الكائن بالكيلو  19طريق اسكندرية مطروح امام مشتل عبير الزهور ابويوسف
 - 62الرشيد للصناعات الغذائية  El Rasheed For Food Industriesش.ذ.م.م .شركة سبق قيدها برقم
 15505قيدت فى  2020-09-10برقم ايداع 4064وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعي الول في :القطعة رقم (  ) 29بالمنطقة الصناعية
الثانية  -الناصرية  -ثان
 - 63حورس لدارة الصول شركة سبق قيدها برقم  18509قيدت فى  2021-11-24برقم ايداع 7318
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اضافه مقر ادارى للشركة ش قارية
حورس والرمال الذهبية مارينا
 - 64عصام فتوح فتوح الجمل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  13244قيدت فى  2019-07-08برقم ايداع
3667وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد 00000
 - 65عصام فتوح فتوح الجمل وشريكته شركة سبق قيدها برقم  13244قيدت فى  2019-07-08برقم ايداع
3667وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد اضافه موقع ممارسة نشاط
الول الكائن فى قطعة ارض مساحتها  5000فدان بطريق بغداد القصر -
 - 66كرم الشام للمطاعم شركة سبق قيدها برقم  15549قيدت فى  2020-09-16برقم ايداع 4180وفى
تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع جديد ومقره /المحل رقم ()2
الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم ( )67شارع الخليفة المأمون
 - 67سيتى كيتشن للمطابخ والثاث والديكور شركة سبق قيدها برقم  17203قيدت فى  2021-05-23برقم
ايداع 2932وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع ادارى 44
د عمارات لند مارك -سموحة -
 - 68سيتى كيتشن للمطابخ والثاث والديكور شركة سبق قيدها برقم  17203قيدت فى  2021-05-23برقم
ايداع 2932وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ابيس بجوار شركة
العل للحديد  -ثان
 - 69أبناء سوهاج للمطاعم والكافيتريات شركة سبق قيدها برقم  19270قيدت فى  2022-03-08برقم
ايداع 1891وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ش  30ناصيه المانه
عرامه من ش  30من 45
 - 70سريو فارم لتجارة وتصنيع الدوية  SERIO PHARMش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2265قيدت
فى  2008-05-27برقم ايداع 1088وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
اضافه فرع إدارى للشركة شقة رقم  301الكائنة عمارة رقم  10الدور الثالث روض الفرج كورنيش النيل
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 - 71اراب فوور للمنتجات الغذائية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4086قيدت فى  2010-12-27برقم ايداع
3327وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع قطعتين ارقام ، 184
 - 185المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة النوبارية الجديدة
 - 72كانتري هيلز للتجارة وادارة المطاعم  COUNTRY HILLSشركة سبق قيدها برقم  7436قيدت فى
 2015-04-30برقم ايداع 1399وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه الوحدة Rest02
سيتي سنتر - 73أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9422قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع 1088وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة لقامة
بارتشن ( ستار بكس ) بالعنوان الكائن فى  /مساحة  28م 2بالمنطقة الخلفية للمبنى ( - ) B Seventy ST
التجمع الخامس -
 - 74أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9422قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع 1088وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة لقامة
بارتشن ( ستار بكس ) بالعنوان الكائن فى  /منفذ (  ) Green Cafeداخل شركة بي بي مصر بمدينة كايرو
فيستيفال  -المبنى رقم (  - ) 14D03التجمع الخامس -
 - 75أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9422قيدت فى  2017-03-21برقم
ايداع 1088وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة لقامة
بارتشن ( ستار بكس ) بالعنوان الكائن فى  /داخل جامعة بدر في  11829طريق الجامعات -
 - 76ايلند لخدمات المن والحراسة شركة سبق قيدها برقم  11128قيدت فى  2018-05-07برقم ايداع
2345وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية أضافة فرع إداري الكائن في
العقار رقم  52شارع محمد صفوت
 - 77بى ام أيه للستيراد و التصدير
 BMA for Import and Exportشركة سبق قيدها برقم  19226قيدت فى  2022-03-01برقم ايداع
1702وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم نقل القيد من محافظة السكندرية
( استثمار السكندرية ) الى العنوان الكائن فى  7شارع احمد السمان متفرع من شارع رياض شمس الحى
الثامن مدينة نصر بالقرب من السراج مول الدور الول شقة  ( 3استثمار القاهرة )
 - 78المدينة لطب الخصاب ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5574قيدت فى  2013-02-12برقم ايداع
318وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فيه
شقه  M3Bالكائن بالطابق الميزاني برج الزهره العجمي اول الهانوفيل دائره قسم
 - 79مينش كير للصناعات الدوائية  Mensch Care Pharmaceutical industriesشركة سبق قيدها
برقم  16886قيدت فى  2021-03-24برقم ايداع 1906وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية الشقة رقم - 101برج  3الدور الول ادارى  -عمارات جراند فيل متفرع من شارع
النصر -
 - 80برايم كير  PRIME CAREشركة سبق قيدها برقم  17174قيدت فى  2021-05-18برقم ايداع
2840وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع  -الوحدتان ارقام (
 ) 7 ، 1عنبر (  ) 15نموذج ( أ ) بمجمع الصناعات الصغرة بمدينه برج العرب -
 - 81اباظة اوتو تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1671قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع 1049
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع  -العقار رقم  - 19شارع
تاج الرؤساء  -بناحيه سابا باشا  -الرمل -
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 - 82اباظة اوتو تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1671قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع 1047
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع الشركة  :الكيلو  27طريق
السكندرية  -القاهرة الصحراوي  -مرغم  -حي العامرية -
 - 83إسكندرية العامة للتجارة والمقاولت  -ش .ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  10341قيدت فى
 2017-11-15برقم ايداع 5257وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
الشقة بالدور الخامس بالعقار رقم  2ابراج كيروسيز شارع الشهيد مصطفى شعبان -ثانى
 - 84شركة الراعى للستصلح الراضى والنتاج الغذائى شركة سبق قيدها برقم  12910قيدت فى
 2019-04-21برقم ايداع 2392وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل العنوان  121 :شارع شبرا  -الدور الثالث فوق الرضى  -وحدة رقم 6
 - 85إعمار النوبارية لتطوير والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  13179قيدت فى 2019-06-25
برقم ايداع 3420وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة
النشاط انشاء وادارة الملهى الترفيهية للطفال قطعة رقم  5واجهة مدينة النوباريه على الطريق الصحراوى
 مدينة النوبارية - - 86إعمار النوبارية لتطوير والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  13179قيدت فى 2019-06-25
برقم ايداع 3420وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شقة رقم  3الدور
الرابع قطعه رقم  6تجارى  -شارع القسم بواجهة النوبارية الجديدة -
 - 87توماتو باى  Tomato Pieشركة سبق قيدها برقم  15749قيدت فى  2021-04-22برقم ايداع
2543وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية بتعديل مسمي نشاط الفرع
الكائن فى المحل التجارى رقم ( )1بالدور الرضي عمارة ( )Hبعمارات مشروع سموحة تراس الكائن بشارع
 364متفرع من فيكتور عمانويل  -سموحة  -سيدي جابر  -السكندرية والسابق افتتاحه بموجب القرار الدارى
المؤرخ في  20/4/2021بنشاط مطعم بيتزا تحت السم التجارى ( توماتو باي ) Tomato Pie -ليصبح مسمي
النشاط عمل وبيع كافة مايصنع من العجين عدا البسكويت
 - 88توماتو باى  Tomato Pieشركة سبق قيدها برقم  15749قيدت فى  2020-10-12برقم ايداع
4806وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن في
المحل رقم  2الكائن بالعقار رقم  74شارع حسن ألمأمون  -المنطقه السادسه  -مدينه نصراول القاهرهبنشاط مطعم
وتيك اواى تحت السم التجارى ( توماتو باي ) Tomato Pie-
 - 89توماتو باى  Tomato Pieشركة سبق قيدها برقم  15749قيدت فى  2020-10-12برقم ايداع
4806وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن في
المحل  29ش ابراهيم ابو النجا مدينة نصر اول  -القاهرةبنشاط مطعم وتيك اواى تحت السم التجارى ( توماتو
باي ) Tomato Pie-
 - 90توماتو باى  Tomato Pieشركة سبق قيدها برقم  15749قيدت فى  2020-10-12برقم ايداع
4806وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن في
المحل رقم  10الكائن في  60ش الطيران مدينة نصر اول  -القاهرةبنشاط مطعم وتيك اواى تحت السم التجارى
( توماتو باي ) Tomato Pie-
 - 91توماتو باى  Tomato Pieشركة سبق قيدها برقم  15749قيدت فى  2020-10-12برقم ايداع
4806وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اضافه فرع للشركة الكائن في /
رقم  2ب/ا بمنطقة  14بوابة  4مركز مارينا  -العلمين  ،بنشاط مخبوزات تحت السم التجارى ( توماتو باي
) Tomato Pie-
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 - 92توماتو باى  Tomato Pieشركة سبق قيدها برقم  15749قيدت فى  2020-10-12برقم ايداع
4806وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية بتعديل مسمي نشاط الفرع
الكائن فى المحل التجارى رقم ( )1بالدور الرضي عمارة ( )Hبعمارات مشروع سموحة تراس الكائن بشارع
 364متفرع من فيكتور عمانويل  -سموحة  -سيدي جابر  -السكندرية والسابق افتتاحه بموجب القرار الدارى
المؤرخ في  20/4/2021بنشاط مطعم بيتزا تحت السم التجارى ( توماتو باي ) Tomato Pie -ليصبح مسمي
النشاط عمل وبيع كافة مايصنع من العجين عدا البسكويت
 - 93برايم كير  PRIME CAREشركة سبق قيدها برقم  20008قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
19868وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه مقر ادارى مركز العمال
 حى الملتقى العربى  -هليوبوليس جاردنز  -الوحده  - A5المبنى - 41 - 94الشركة الكندية للصناعات البلستكية وقوارير المياه شركة سبق قيدها برقم  20045قيدت فى
 2019-12-09برقم ايداع 7019وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة
وموقع ممارسة النشاط في :القطعة رقم  33أ المنطقة الصناعية  -المرحلة الثانية  -وادي النطرون  -وذلك يتم
نقل القيد الى مكتب استثمار السكندرية
 - 95مزرعتى للتنمية الزراعية واستصلح الراضى شركة سبق قيدها برقم  7558قيدت فى 2015-06-14
برقم ايداع 1997وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع
للشركه بالعنوان شقه  6بالدور التاسع  19ش المشير احمد اسماعيل ـــ
 - 96النجار للستصلح الزراعى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  10639قيدت فى  2018-01-30برقم
ايداع 538وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح وموقع ممارسة نشاط
استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق السياسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة
قطعة أرض رقم( ) 85بمنطقة المغرة
 - 97آر اكس للرعاية الصحيةRX Healthcareش.م.م شركة سبق قيدها برقم  13361قيدت فى
 2019-07-28برقم ايداع 4104وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
 28ش عين الحياه  -مكتب رقم ( )1بالدور المسحور  -سبورتنج  -قسم
 - 98شركة كير  CAREشركة سبق قيدها برقم  14405قيدت فى  2020-01-14برقم ايداع 2703وفى
تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تم نقل المركز الرئيسى من محافظة البحيرة (
استثمار السكندرية ) الى العنوان الكائن فى المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني وموقع ممارسة
النشاط الصناعى الول والسادس  201 :الدور الرضى  -محور المنطقة الصناعية السابعة  (-استثمار القاهرة )
 - 99الء هشام محمد سعد حسين وشريكها شركة سبق قيدها برقم  14489قيدت فى  2020-01-28برقم
ايداع 584وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقة رقم  1بالدور الول
علوي عقار رقم  52الورش الغربية برج العرب الجديدة
 - 100المنتزه للستثمارات السياحيه والعقاريه شركة سبق قيدها برقم  7170قيدت فى  2001-06-26برقم
ايداع 3300وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع
ممارسه النشاط /عماره رقم  7عمارات جاردينيا تقاطع شارع مصطفى كامل مع امين حسونه -السيوف -قسم
 - 101اجيال للهندسة والعمال المتخصصة
ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9110قيدت فى  2016-12-25برقم ايداع 4557وفى تاريخ
 2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  71شارع عمارات الضباط  -مصطفى كامل -
 - 102شركة المجموعة الهندسية للخدمات وتطوير العمال  T.S.B.Dشركة سبق قيدها برقم  13323قيدت
فى  2019-07-21برقم ايداع 3959وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تم نقل المركز الرئيسى من محافظة السكندرية ( استثمار السكندرية ) الى العنوان الكائن فى  75شارع
سليم الول-الدور الول -حلميه الزيتون  (-استثمار القاهرة )
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 - 103تو ام لصناعة الملبس الجاهزة و المنسوجات  2Mشركة سبق قيدها برقم  13365قيدت فى
 2019-07-29برقم ايداع 4030وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة
اضافة مقر ادارى بالعنوان  589منطقة مخازن الشباب
 - 104اجل لخدمات الدفع اللكتروني شركة سبق قيدها برقم  19537قيدت فى  2022-04-13برقم ايداع
3062وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقة رقم - 13 - 1
شارع  - 254دجلة المعادى
 - 105اسم الشركه  :سوليمارو للسياحه  -شركه مساهمه مصريه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق قيدها
برقم  19953قيدت فى  1980-11-20برقم ايداع 7555وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الجيزة أضافه فرع أداري للشركة الكائن في  -:الوحدة رقم (  )F 22بالدور الول  -مركز 88
 STREETالتجاري  -تجميع بالم هيلز السكني  -الحي الول  -التوسعات الشرقية  -المنطقة السياحية -
 - 106اسم الشركه  :سوليمارو للسياحه  -شركه مساهمه مصريه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق قيدها
برقم  19953قيدت فى  1980-11-20برقم ايداع 7555وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة البحيرة الغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان  -بورسعيد ملك على محارم  -قسم
 - 107اسم الشركه  :سوليمارو للسياحه  -شركه مساهمه مصريه وفقا لحكام القانون المصري شركة سبق قيدها
برقم  19953قيدت فى  1980-11-20برقم ايداع 7555وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع للشركه كائن فى 18/شارع سوريا متفرع من الفريد ليان-رشدى-قسم أول
 - 108لومينا ميد للتوكيلت التجارية وتجارة وتوزيع واستيراد وتصدير الجهزة الطبية ومستلزماتها ش.ذ.م.م
شركة سبق قيدها برقم  4041قيدت فى  2010-11-30برقم ايداع 3098وفى تاريخ  2022-06-23تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم  25شارع تاج الرؤساء الدور الول  -سابا باشا  -قسم
 - 109المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  4589قيدت فى  2011-10-17برقم
ايداع 2170وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يكون مركز الشركة
الرئيسي وموقع ممارسة النشاط في:
القطعة رقم ( )12بلوك رقم ( )17المنطقة الصناعية الرابعة  -مدينة برج العرب الجديدة -
 - 110المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  4589قيدت فى  2011-10-17برقم
ايداع 2170وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء موقع ممارسه
النشاط (  )4 ، 3 ، 2فى مقابل الكيلو - 94غرب الطريق الصحراوى القاهره /السكندريه -
ALFAHD INTERNATIONAL FOR
 - 111الفهد الدولية للستيراد والتصدير
 IMPORT AND EXPORTشركة سبق قيدها برقم  11234قيدت فى  2018-05-30برقم ايداع
2763وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع زمزم ك 19.5بحرى -
الدخيلة  -قسم اول
 - 112شركة سوليمارو للسياحة  -عمرو عصام عبد الهادي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  19953قيدت
فى  2017-05-25برقم ايداع 5131وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية الغاء الفرع للشركه كائن فى 18/شارع سوريا متفرع من الفريد ليان-رشدى-قسم أول
 - 113مركز سهل الطبي التخصصي د امنية محمد صلح الدين عبدالعزيز محمد عبدربه وشركائها شركة سبق
قيدها برقم  153145قيدت فى  2000-01-29برقم ايداع 601وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى  3شارع
 - 114زهران للثاث والديكور ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1927قيدت فى  2007-12-03برقم ايداع
1935وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن (منفذ بيع):
الوحدة التجارية رقم ( )21 / 20بالدور الول بالمركز التجارى  -البارون مول الكائن بمنطقة الستثمار -
القطامية  -شمال الطريق الدائرى
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 - 115مصريكو لتجهيز وتعبئة الحاصلت الزراعية ( فارم فريش ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم 5283
قيدت فى  1997-09-13برقم ايداع 1001وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية الغاء الفرع الدارى الكائن 68شارع النبى دانيال
 - 116بيوركيم للكيماويات والدوية  Purekem For Chemical & Pharmaش.ذ.م.م شركة سبق قيدها
برقم  6192قيدت فى  2013-12-12برقم ايداع 3087وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة السكندرية برج بنفسج واحد شقة ( - )805عمارات كمبوند الصيادلة أمام نادى التحاد -
 - 117شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الغراض Egyptian Group for Multipurpose
( )Terminal )EGMPTش .م .م ( ).منطقة حرة خاصة ) شركة سبق قيدها برقم  11618قيدت فى
 2018-09-03برقم ايداع 4397وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه موقع ممارسة النشاط في :
على الرصفة من  55إلى  62داخل الدائرة الجمركية بميناء السكندرية
 - 118برسونا برودكشن  Persona Productionشركة سبق قيدها برقم  14632قيدت فى
 2020-02-17برقم ايداع 982وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
العقار رقم  53شارع احمد فتحي  -جليم  -اول
 - 119الصرح المصرى السعودى للستثمار العقارى والزراعى واستصلح الراضى قانون ش.م.م شركة سبق
قيدها برقم  9784قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع 2633وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة البحيرة العقار رقم  12حوض طلمشوش  -سحالى المحطة  -مركز ابو حمص  -البحيرة
بملك اسام سعد عبدالحميد المشتولي .
 - 120إكسيد للمطاعم و الكافيهات  Exceed For Restaurant and cafesشركة سبق قيدها برقم
 18229قيدت فى  2021-10-13برقم ايداع 6319وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الجيزة اضافه فرع الول للشركة الكائن فى المحل رقم  3الكائن فى العقار رقم  198شارع السودان -
المهندسين -
 - 121اوركيد للتشيد والبناء ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9975قيدت فى  2017-08-17برقم ايداع
3636وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  14برج زهرة الهيلتون  -ش
النصر  -سموحة -
 - 122بلو ستارز للمقاولت والتجارة  Blue Stars Contracting And Tradingشركة سبق قيدها برقم
 19431قيدت فى  2022-03-29برقم ايداع 2649وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السكندرية يكون المركزالرئيسى لدارة الشركة وموطنها القانونى وموقع ممارسة النشاط الرابع فى
العنوان التالى  :الدور الرضى  98ش خالد بن الوليد سيدى بشر بحرى  -اول
 - 123السكندرية لتشكيل المعادن (اليكس فورم) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  155501قيدت فى
 2000-10-26برقم ايداع 8600وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
اضافه موقع ممارسة النشاط الثالث  -حى العامرية اول  ،ك 21مرغم قبلى شارع متفرع من شارع نجع هواره
بجوار كهرباء الريف  ،خلف شركة المستودعات المصرية ،،
 - 124مركز دار الشعة العجمى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1665قيدت فى  2007-07-01برقم ايداع
1035وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إضافة فرع للشركة الكائن
الشقة رقم ( - )1الدور الرضى  -يمين المصعد  -عمارة اتحاد ملك برج درة خليل  -الهانوفيل  -العجمي  -قسم
 - 125مركز دار الشعة العجمى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1665قيدت فى  2007-07-01برقم ايداع
1035وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إضافة فرع للشركة الكائن
الوحدة السكنية نصف نموذج ( )3بالدور الول سكنى  -عمارة اتحاد ملك برج درة خليل  -الهانوفيل  -العجمي -
قسم
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 - 126شوكوشام للحلويات الشرقية والغربية Chocoshamشركة سبق قيدها برقم  16944قيدت فى
 2021-04-01برقم ايداع 2075وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
العقار رقم  – 20شارع سليمان الفارسي – العصافرة – متفرع من طريق الجيش – قسم ثان
 - 127جيما للمقاولت و التطوير العقارى ( .Jemaش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  17768قيدت فى
 2021-08-19برقم ايداع 4934وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية
الشقة رقم  22بالدور الثانى بالعقار رقم  88بعمارات ضباط مصطفى كامل  -قسم
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النشاط
 - 1اللينس للدوية ( Alliance Pharmaceutical companyش.م.م) شركة سبق قيدها برقم 4223
قيدت فى  2011-03-23برقم ايداع  501وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح  -1عموم
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية -2 .استيراد و تصدير وتسويق الدوية البشرية و الدوية البيطرية
و المستلزمات الطبية  -3 .تصنيع الدوية البشرية والغذية البيطرية و المستلزمات الطبية لدى الغير وتسويقها .
 -4العمل في مجالت تجارة وتوزيع وتسجيل الدوية البشرية و الدوية البيطرية و المكملت الغذائية و الغذية
الخاصة و العشاب الطبية و المستلزمات الطبية و الجهزة الطبية ومستحضرات التجميل و مطهرات الصحة
العامة و المبيدات الحشرية و الزراعية و العلف واضافات ومكملت العلف  -5 .تصنيع الدوية البشرية و
الدوية البيطرية والمكملت الغذائية و الغذية الخاصة والعشاب الطبية والمستلزمات الطبية و الجهزة الطبية
ومستحضرات التجميل ومطهرات الصحة العامة و المبيدات الحشرية و الزراعية والعلف واضافات ومكملت
العلف وتصنيع ما سبق لدى الغير وتسويقه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح 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 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 .
 - 2انفينيتى ايجيبت للمقاولت والتوريدات العمومية Infinity Egypt For Contracting And General
 Suppliesشركة سبق قيدها برقم  14271قيدت فى  2019-12-23برقم ايداع  7106وفى تاريخ
المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة و
 2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو "
التوريدات العمومية و شراء و بيع الراضي  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 3بيت البرمجيات لتكنولوجيا المعلومات  Profitش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5791قيدت فى
اعمال التوصيف
 2013-05-19برقم ايداع  1316وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح .1
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها واعمال انتاج وتطوير البرامج
والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وإدخال البيانات على
الترويج لمجالت
الحاسبات وبالوسائل اللكترونية لحساب الشركة أو لحساب الغير .ما سبق فيما عدا • :
الستثمار .مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 .2008مع 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
اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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 - 4كيو بى سى للمقاولت العامة  QBC For General Contracting Coشركة سبق قيدها برقم
 16784قيدت فى  2021-03-11برقم ايداع  1583وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة هو • :المقاولت العامة • التوريدات العمومية • عموم التصدير • ادارة المشروعات )مع مراعاة
ما ورد بقرار رئيس الوزارء رقم  350لسنة  2007مراعاة قرا ر رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة
 • ) 2008ادارة القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية
وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ( مع مراعاة القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقية وشروط واجراءات التراخيص بها  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والق ا ر ا رت الساري
ة ،وبشرط استصدار الت ا رخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي ت ا زول اعمال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذل ك طبقا لحكام القانون.
 - 5بوسيدون للنشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم  16851قيدت فى  2021-03-21برقم ايداع 1809
اعمال صيانة
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل هو -1
التوريدات العمومية
الوحدات البحرية -2
اقامة وتشغيل وادارة مراكز اللعاب المائية والبحرية .
-3
امتلك الوحدات البحرية والسيدات واليخوت والنشات والموتوسيكلت البحرية 0
-4
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 6ابناء العرب للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  16730قيدت فى  2021-03-04برقم ايداع 1429
مقاولت عمومية متكاملة "
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو" :
استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيةالتى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة
التوريدات العمومية " تجارة الطارات والبطاريات
التوكيلت التجارية "
" التجارة العامة والتوزيع "
(تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،ول ينشئ تأسيس
الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض) وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقررارت السارية ،ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة 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.
 - 7الممتاز لتجارة حديد التسليح والسمنت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  10206قيدت فى 2017-10-23
برقم ايداع  4770وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح *تجارة حديد التسليح والسمنت* .
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع الخرسانة الجاهزة  .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
أو تلحقها
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها
بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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 - 8افريكانا للتجارة والتصدير  Africana for Trade And Exportشركة سبق قيدها برقم 15233
قيدت فى  2020-07-27برقم ايداع  3114وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية  .الستيراد والتصدير  ،تلتزم الشركة باحكام
القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين  ،ول ينشيء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها
إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة بما ل يخل باحكام القوانين
المنظمة لهذا الغرض  .أقامة و تشغيل مصنع تعبئه و تغليف المواد الغذائية .ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و
اللوائح و القرارات السارية  ،بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز 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 او فى الخارج  ،كما يجوزلها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .
 - 17برايم كير  PRIME CAREشركة سبق قيدها برقم  20008قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
 19868وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة توزيع مستحضرات التجميل بكافة
انوعها ومنتجات العناية الشخصية ومستلزمات الصيدليات والمستلزمات الطبية  /تصنيع مستحضرات التجميل
بكافة انوعها واشكالها الصناعية والطبيعيه ومنتجات العناية الشخصية /.تصنيع المطهرات والمعقمات والكحولت
تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير /التجاره والتوزيع والتوريد والتجاره اللكترونيه
والمسكات الطبية .
وعبر وسائل التصال المختلفه /التصدير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز 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 الخارج  .كما
يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
 - 9دارك مصر للنشاءات العقارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  7939قيدت فى  2015-11-25برقم ايداع
 3799وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح -1الستثمار العقارى والتجارى ويشمل شراء
الراضي او المشاركه عليها وتقسيمها ومدها بالمرافق بغرض اقامه المنشات عليها على اختلف انواعها بغرض
البناء او البيع او التأجير او الداره واقامه القرى السياحيه  -2.بناء العقارات بمختلف مستوياتها وتمليكها او
تاجيرها من اسكان اقتصادى او متوسط او فاخر او تجارى او ادارى او صناعى -3.اقامه وتشغيل المولت
والمحلت التجاريه والمطاعم العامه الثابته والسياحيه والسينمات والفنادق والموتيلت وقاعات المناسبات
والكافتريات والمقاهى والصالت الرياضيه والنديه الرياضيه بكافه اشكالها والمستشفيات والسواق والجراجات
والمدارس ( وكل ذلك فيما عدا الداره الفندقيه وفيما ل يجاوز التعليم الثانوى)-4.الستشارات الهندسيه -5.
التسويق العقارى واداره المشروعات فيما عدا الداره الفندقيه -6.القيام باعمال المقاولت العامه والمتخصصه
والتشطيبات -7.صيانه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه-8.التوكيلت التجارية-9 .عموم التجاره مع التزام
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ..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 .
 - 10عبد الرحمن محمد عبد الحميد كيره وشركاه شركة سبق قيدها برقم  16306قيدت فى 2021-01-04
برقم ايداع  64وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :استصلح وتجهيز
الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة  .ويشترط فى هاتين
الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح  ،الستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس
الرى بطريق الغمر فيما عادا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاة قرار رئيس
الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية و الحيوانية - .
جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه - . 2008
توريد زهور  .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها
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 - 11التجمع الهندسى لدارة المراكز التجارية شركة سبق قيدها برقم  19076قيدت فى  2022-02-13برقم
اقامةوتشغيل المراكز التجارية •
ايداع  1084وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح •
القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق
اقامة وتشغيل محطة خدمة و تموين السيارات •
مشروعات السكان التي يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري
والميادين ( اللند سكيب ) •
 ،وبشرط اليقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية • .
تخطيط واقامة وتنمية
مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل • .
المناطق العمرانية  • .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ( عدا
اقامة وتشغيل وادارة المخازن فيما عدا مخازن
الكحولية ) وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي • .
الكيماويات الخطرة  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها
أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 12برج العرب الجديدة للمقاولت العامة والتوريدات والنقل (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  5209قيدت
فى  2012-08-30برقم ايداع  2013وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح -1المقاولت
التوريدات العموميه وعلي الخص توريد مستلزمات
العموميه  .2 .القيام بأعمال تمهيد ورصف الطرق .3 .
النقل البري للبضائع -5.استغلل المناجم
المحاجر وتوريد الخرسانه الجاهزة لحساب الشركه او لحساب الغير.4 .
والمحاجر .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة
هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال 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 ولئحتة التنفذية .
 - 13عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  6825قيدت فى 2014-09-16
برقم ايداع  2423وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع
اللت الزراعية والجرارات -2استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية او احدهما  :أ-استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع ب-استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في
هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح و الستزراع  ،وان تستخدم طرق الري الحديثة
وليس الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنه 2007
وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه  . 2008وكذا مناطق شبه جزيره سيناء وحليب وشلتين -3 .عموم
الستيراد ( مع مراعاه القيد في سجل المستوردين )  -4 .بيع وتسويق وتجاره اللت الزراعية والجرارات -5 .
النتاج الحيواني والداجني والسمكي  -6تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او
التسمين او اللحوم  -7تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج
البيض او التسمين او اللحوم
 - 14مينا سمارت للمقاولت ش.م.م .شركة سبق قيدها برقم  7301قيدت فى  2015-03-11برقم ايداع
 770وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :القيام بكافة اعمال المقاولت
المتكاملة عموم التصدير التوكيلت التجارية والتوريدات العمومية التجارة العامة والتوزيع فى كل ماهو
مسموح به قانونا 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 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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 - 15حمد الوهيبي للخدمات الطبية " كلينكا"  Clinicaشركة سبق قيدها برقم  14795قيدت فى
 2020-03-05برقم ايداع  1341وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :
 -1إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في علج السنان  - 2إقامة و تشغيل مركز طبي متخصص في تركيب
السنان وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 16ايسوس لستشارات الرعايه الصحيه  Isos Healthcare Consultancyشركة سبق قيدها برقم
 16939قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع  2068وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح .
تقديم الستشارات ( فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و
الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال و
لئحته التنفيذية و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ،و بشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ?.2 .تأهيل الشركات للحصول علي شهادات الجودة ?.3 .إعداد دراسات الجدوي
للمشروعات ?.4 .اقامة و تشغيل مركز لتنمية و تدريب الموارد البشرية ?.5 .عموم التصدير ?.6 .التسويق فيما
هو مسموح به قانونا ( فيما عدا التسويق العقاري ) ?.7 .تطوير العمال و إعادة الهيكلة الدارية للشركات .8 .
اقامة وادارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية .9 .اقامة وادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ( بشرط
استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة )  .و يجوز للشركة أن 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 شركة أخري أو معها أو أن تتحول الي شركة من طبيعة أخري و ذلك كله طبقا
لحكام القانون
 - 18شيب ات للخدمات اللوجيستية  Ship it for Logistic servicesشركة سبق قيدها برقم 19030
قيدت فى  2022-02-08برقم ايداع  944وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة هو :تقديم خدمات الشحن والتفريغ البحرى  .القيام بأعمال التخزين و إستغلل المخازن و المستودعات (
عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة)  .التخليص الجمركى  .أعمال الوكالة الملحية (ل يشمل ذلك خدمات
نقل السائحين) فى حدود المسموح به قانونا.ة وتمثيل البواخر الجنبية والخطوط الملحية ووكلء السفن فى جميع
موانئ الجمهورية ولدى الهيئة العامة لقناة السويس  .خدمات النقل الدولى فيما عدا خدمات نقل السائحين  .النقل
متعدد الوسائط بجميع أنواعة فيما عدا خدمات نقل السائحين  .ربط و تستيف البضائع على البواخر و كذلك
البوالص المجمعة  .تموين السفن والتوريدات الملحية  .النقل البحرى والمبرد و أعمال النظافة وصيانة البواخر
و الحاويات  .التفريغ و التخزين و أعمال ربط السفن و البضائع  .استئجار المخازن داخل وخارج الدائرة
الجمركية  .مقاولت محطات الحاويات فى الموانئ العادية و المقاولت فى الموانئ الجافة  .عموم الستيراد
والتصدير  .استئجار البواخر بنظام عقود المشارطة  .ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع (
الداخلى – الدولى ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين و
استخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك دون الخلل
باحكام القوانين و اللوائح و القرارت السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون.
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 - 19احمد سعد احمد الزهار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  147661قيدت فى  1998-07-11برقم ايداع
 5732وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح  -إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع ( دهانات بلستيك
امشلن  ،ل كيه مط و لمع  ،ورنيش نيروسليوز  ،ورنيش الكيدات  ،دوكو سيليلوزي للسيارات  ،دهانات اكريلك
للسيارات  ،برايمر و انواعه  ،دهانات ايبوكسية  ،سيللر سليلوزي اخشاب  ،بويات صناعية  ،دهانات بولي
يوريثان  ،فيلر سيليلوزي  ،فيلر بولي يوريثان  ، 2kورنيش اكريلك اوفر برينت  ،انامل ابيض لطباعة الصفيح ،
بويات تخطيط مرور طرق  ،خلط و تعبئة تنر  ،مصلب اكريلك للسيارات  ،مصلب بولي يوريثان اخشاب  ،بويات
بلستيك  ،سيلر مائي  ،ورنيش مائي  ،معجون بلستيك مائي  ،بويات و ورنيشات سليلوزي  ،ورنيش للخشاب ،
ورنيش لوكس شديد الصلبة  ،ورنيش للعبوات المعدنية  ،ورنيش دوكو سيارات  ،بويات أكريليك للسيارات ،
دهان ألكيدي للجزاء السفلية للسيارة ( أندركوت)  ،بوية فرن  ،بوية دوكو سيارات  ،بطائن دوكو سيارات(معجون
دوكو)  ،دهانات سيارات ألكيدية  ،دهان أخشاب  ،دهانات بولي يوريثان  ،دهانات للمعادن  ،بويات طرق  ،طلء
للعبوات المعدنية  ،دهانات صناعية إيبوكسية  ،أحبار البولي ايمايد  ،أحبار نتروسليولوز  ،تنر حراري  ،تنر (خلط
و تعبئة )  ،نفط مخفف للبويات  ،مذيب أحبار  ،مبرد الردياتير  ،محلول ترطيب  ،برايمر أكريليك  ،برايمر زيتي
للحديد  ،مزيل بويات  ،مواد وسيطة للطباعة  ،صبغة أخشاب  ،ملونات للبويات  ،مركزات ألوان  ،ملونات للبولي
يوريثان  ،ملدنات للمطاط  ،تقطيع البكرات اللصقه المستخدمه أثناء عمليه دهان السيارات  - 2عموم الستيراد
مع اللتزام ما يلي  - :افراد حسابات مالية مستقلة و منفصلة و مركز مالي خاص لكل نشاط
و التصدير .
علي حده و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حق الشركة في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون
الستثمار  - .القيد بكل من سجل المصدرين و المستوردين و اللتزام باحكام القانون رقم  121لسنة 1982
احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول
بشأن القيد في سجل المستوردين - .
علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 20شركة السكندرية لدارة وتشغيل المطاعم السياحية ( ماكس جريل ) شركة سبق قيدها برقم 19403
قيدت فى  2022-03-24برقم ايداع  2510وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة بعد التعديل هو :اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم السياحية و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع
المشروبات(عدا الكحولية) و المأكولت و التيك اواى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله
طبقا لحكام القانون .
 - 21آر اكس للرعاية الصحيةRX Healthcareش.م.م شركة سبق قيدها برقم  13361قيدت فى
 2019-07-28برقم ايداع  4104وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :
تجارة وتوزيع وتسويق المستحضرات الطبية والدوائية والبيطرية والمكملت الغذائية وجميع المستلزمات الطبية
ادارة الصيدليات والمراكز الصحية o
والمعملية ومستحضرات التجميل فيما هو مسموح به قانونا o
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم
 121لسنة  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول ينشىء 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 بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
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 او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 22أوبافيا فارما  OBAVIA PHARMAشركة سبق قيدها برقم  14021قيدت فى  2019-11-18برقم
ايداع  6286وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح تسجيل وتسويق الدوية البشرية والبيطرية
والمصال واللقاحات ومستحضرات التجميل والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها
ومستلزمات العناية بالبشرة والغذية الطبية الخاصة ومستحضرات التغذية والمكملت الغذائية والمطهرات
والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ما سبق لدي
التصدير والتوكيلت
التوريدات العمومية -
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا- .
الغير- .
التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ
تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
استغلل العلمات التجارية( الفرنشايز) -
المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض -
ادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ( فيما
اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية -
اعداد الدراسات
عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة ) -
والبحاث العلمية  -ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان شركات الدارة
الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها مع مراعاة القرار الوزاري رقم  300لسنة  2012بشان
المقاولت العامة  -تجارة الجملة
شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها -
البيع بالعمولة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
والتجزئة وسلسل المداد للسمدة والمخصبات الزراعية -
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 علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج و كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 26الفرعونية لخدمات النقل شركة سبق قيدها برقم  17533قيدت فى  2021-07-08برقم ايداع 4090
النقل الداخلي للحاويات والبضائع
وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو• -:
لحساب الغير .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا وفى الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع (
الداخلي – الدولي) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه أل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج
الترخيص اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.
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 - 23شركة كير  CAREشركة سبق قيدها برقم  14405قيدت فى  2020-01-14برقم ايداع  2703وفى
اقامة وتشغيل
تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو انشطه داخل قانون o 72
اقامة وتشغيل مصنع
مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه والحلويات وزيوت الطعام والحبوب والبقوليات o
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورقيات
لتصنيع وتجميع وتركيب لوازم اجهزه التكيف وفلتر المياه o
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس
 oاقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستكيه والعاب الطفال o
الجاهزه  oاقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المستحضرات الدوائيه والطبيه والمكملت الغذائيه والغذييه
تجاره الجمله
الخاصه ومستحضرات التجميل والدويه البيطريه والمبيدات والصابون والمنتظفات الصناعيه o
تصنيع المكملت الغذائية و الغذية
والتجزئه للمواد الغذائيه في المناطق النائيه والمتجمات العمرانيه الجديده o
الخاصة لدى الغير  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص
اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهه باعمال او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
او تشتريها او تحلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون o
ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي
تجعلها قابلة للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحة
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق
التوريدات العمومية  oالتصدير  oالتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه
الغمر انشطه خارج قانون o 72
بأحكام القانون رقم 120لسنه  1982في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ولينشي تأسيس الشركة اي حق في
مزاوله غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من جهات المختصه وبما ليدخل باحكام
القوانين المنطقه لهذا الغرض وتلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون
الستثمار ولئحه التنفيذيه وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارد
بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017ولئحه التنفيذيه مع عدم التمتع النشطه خارج قانون الستثمار المشار اليه
بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذيه تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .
 - 24الء هشام محمد سعد حسين وشريكها شركة سبق قيدها برقم  14489قيدت فى  2020-01-28برقم
ايداع  584وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال أنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات
وأنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .أنتاج المحتوى اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات .أدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .أنشاء وأداره مراكز
التدريب لعدادا الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .أقامه وتشغيل مركز لدورات لغات أجنبية وتعديل
سلوك وصعوبات التعلم وتطوير المهارات تأجير قاعات تدريب مجهزة للدورات التدريبية مع أفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
 - 25المصريه الدوليه العالميه للستثمار والتنميه  -شيبر اكسبريس ( Shipper Expressش.م.م) شركة سبق
قيدها برقم  16391قيدت فى  2021-01-20برقم ايداع  359وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة - 1 :أقامه وتشغيل مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشرية وتنميه مهارات
الطفال  - 2 .عموم التصدير  - 3 .عموم التوريدات والتجارة العامة والتوزيع ( فيما هو مسموح به قانونا ) .
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة
 - 4التوكيلت التجارية .
التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله
غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - 5 .مقاولت عامه -6 .
الشحن و النقل البرى للبضائع و الركاب  -7 .الشحن و النقل البحرى  -8 .تقديم الخدمات اللوجيستية في مجال
النقل البحري  -9 .اعمال التخزين و استغلل المخازن و المستودعات الجمركية ( عدا مخازن الكيماويات و
المواد الخطرة )  -10 .اقامة وادارة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع لعب الطفال  .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه
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 .
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 - 27اجيال للهندسة والعمال المتخصصة
ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9110قيدت فى  2016-12-25برقم ايداع  4557وفى تاريخ
المقاولت العامة
التسويق والستثمار العقاري- .
 2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة- :
التوكيلت
الشراف على تنفيذ المشروعات- .
والمتخصصة والمتكاملة - .اعداد التصميمات الهندسية- .
التجارية - .تجارة مواد البناء الحديثة ومواد التشطيبات والدهانات والكرانيش الفيوتك وخشب ال  HDFبكافة
أنواعه - .تجارة وتوزيع وتوريد المواد العازلة واضافات الخرسانات ومواد تفويط ومعالجة الخرسانات وعدد
التوريدات العمومية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
الورش (حجر قطعية  -صنفرة  -حجر تجليخ)- .
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 .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم
أعمال الوكالة التجارية  ،ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
 - 28اوكى جاليرى لند أوف براندز  Land Of Brands Ok Galleryشركة سبق قيدها برقم 15513
قيدت فى  2020-09-13برقم ايداع  4091وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح التجارة و
البيع و التوزيع لكافة انواع الثاث و مستلزمات الديكورو الكسسوارات اليدوية و الملبس الجاهزة والحذية و
الكسسورات  - .القيام باعمال تشطيبات الديكورالداخلية  -القيام بكافة اعمال تصميمات الديكور و الثاث -
تصنيع كافة انواع الثاث ومستلزمات الديكور و الكسسوارات و الملبس الجاهزة و الحذية لدى الغير دون
الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
 .ويجوز للشركة تشترك بأى وجه من وجوه مع الشركات و غيرها و 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
لحكام القانون .
 - 29بكين المارات للتنمية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  3503قيدت فى  2010-03-16برقم ايداع
الستثمار العقارى
 707وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو .1 :
ويشمل شراء الراضى وتقسيمها ومدها بالمرافق وتهيئتها لقامة المنشآت عليها على إختلفها وذلك بهدف إعادة
إستصلح الراضى البور والصحراوية وإستزراع الراضى .3 .
البيع أو البناء أو التأجير أو الدارة .2 .
عموم التجارة
التوكيلت التجارية .5 .
عموم التصدير والستيراد ( فى حدود المسموح به قانونا ) .4 .
تربية جميع أنواع الحيوانات ،
المقاولت بكافة أنواعها .7 .
والتوزيع ( فى حدود المسموح به قانونا) .6 .
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور ،سواء
سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .8 .
إقامة
تربية الخيول .10 .
كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .9 .
المزارع السمكية  .11 .إقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وغربلة وتشميع وتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية .
 .12إقامة وتشغيل ثلجة لحفظ وتبريد وتجميد وتجفيف الخضروات والفاكهة  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ،ويشترط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ومع التزام الشركة
بمايلى  :أحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية  .أحكام القانون رقم 121
لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين وتعديلته  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأى وجه
من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
أو الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق لحكام القانون
ولئحته التنفيذية
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 - 30المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  4589قيدت فى  2011-10-17برقم ايداع
 2170وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :اقامة وتشغيل مصنع-1 :
لتصنيع وتعبئة وتغليف وطحن وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن يكون 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 السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
 - 31ربت للصناعات الكيميائية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  12835قيدت فى  2019-04-04برقم ايداع
 2047وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  - 1أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع
جميع انواع السمدة و المخصبات الزراعيه الصلبه و السائله و جميع أنواع المبيدات الزراعيه و الصحة العامه
الصلبه و السائله  - 2 .عموم الستيراد و التصدير فيما هو مسموح به قانونا داخل جمهورية مصر العربيه .
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982و القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن سجل المستوردين ،
ول ينشئ تاسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها
 - 3التجارة العامه وعلى الخص
من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض •
تجارة وبيع السمدة و المخصبات و المبيدات بجميع انواعها  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و
القرارات  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك باى 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 او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 32اللؤلؤة لخدمات النظافة المتكاملة شركة سبق قيدها برقم  15605قيدت فى  2020-09-23برقم ايداع
تقديم خدمات النظافة
 4358وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو •
التجارة العامة والتوزيع قيما هو مسموح به قانونا
المتكاملة وابادة الحشرات والقوارض وصيانة المبانى •
ادارة المشروعات ( فيما
المقاولت العامة •
والتوريدات العمومية • تجارة الخردة وتجارة حديد التسليح •
عدا الدارة الفندقية ) وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان
تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 33شركة السكندرية لنظمة التصالت و العمال الكهروميكانيكية و المقاولت العامة ش.م.م شركة سبق
قيدها برقم  143762قيدت فى  1997-06-01برقم ايداع  4427وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل
النشاط ليصبح غرض هذة الشركة هو  – 1 :جميع أعمال المقاولت الخاصة الكهربائية و السلكية و الل سلكية
واللكترونية بكافة انواعها واشكالها بما فى ذلك تصميم وتنفيذ الشبكات الرضيه الكهربائيه والسلكيه والسلكيه .
 -2صيانة جميع انواع السلكية و اللسلكية واللكترونية بكافة انواعها واشكالها بما فى ذلك الشبكات الرضيه و
الكهربائيه والسلكيه والسلكيه  -3 .توريد كافة و مختلف انواع المواد والخامات والدوات والمعدات والجهزة
وقطع الغيار وملحقاتها والتى تحقق جميعا تنفيذ وتشغيل وخدمة وصيانة جميع العمال والمهام والغراض التى
تقوم بها الشركة  -4 .عموم المقاولت  -5 .انشاء محطات مياه و تحلية المياه و الصرف الصحى  -6 .توريد
شرائح لوحات الطاقة الشمسية كهربائية لصالح الغير  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح الساريه وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 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 او فى
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

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

Page 103 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 34شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الغراض Egyptian Group for Multipurpose
( )Terminal )EGMPTش .م .م ( ).منطقة حرة خاصة ) شركة سبق قيدها برقم  11618قيدت فى
 2018-09-03برقم ايداع  4397وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :
 oإنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الغراض علي الرصفة البحرية من  55إلى  62بميناء السكندرية لتداول
الحاويات والبضائع العامة  ،بما في ذلك كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض .وذلك مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 35الفؤاد للساسات والمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم  17282قيدت فى  2021-06-02برقم ايداع
مقاولت العامة
 3200وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو-1 :
بناء العقارات بمختلف
مقاولت أعمال الساسات والنشاءات المدنية-3 .
والمتكاملة والمتخصصة-2 .
شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها
أنواعها ومستوياتها وتمليكها أو تأجيرها-4 .
ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية
تجهيز
والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير-5 .
الراضي بمرافق البنية الساسية (مياه /صرف صحي /كهرباء /تليفونات /طرق) واستغللها بالتمليك او اليجار.
إنشاء المدن السكنية والقرى السياحية -8
 -6انشاء وتمليك وتأجير المجمعات الدارية وصيانة المباني-7 .
التطوير العقارى -11
 .إعداد التصميمات الهندسية-10 .
إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية -9
تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية
لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال
التوريدات العمومية-14 .
ولئحته التنفيذية) -12 .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-13 .
مقاولت العمال الكهروميكانيكية -15 .التصدير والتوكيلت التجارية( .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم
 120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل
بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظة
لهذا الغرض) -16 .مقاولت العمال الكهروميكانيكية -17 .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.
 -18معالجة السطح من الترسيبات -19 .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنانبيب النتاج -20 .إقامة
وتشغيل محطة لنتاج وخلط الخرسانة الجاهزة المتنقلة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 36انترا للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية (انترا فارم) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5812قيدت
فى  2013-05-28برقم ايداع  1416وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة
هو .1 :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل
والتركيبات الغذائية والمحاليل الطبية وعبواتها والمطهرات واضافات العلف وتعبئة وتغليف كل ما سبق.2 .
التصنيع للغير ولدي الغير وتجارة وتوزيع وتسويق الدوية البشرية والبيطرية والعشاب الطبية ومستحضرات
التجميل والتركيبات الغذائية والمحاليل الطبية وعبواتها والمطهرات واضافات العلف .وكل ما سبق مع مراعاة:
احكام القوانين واللوائح
  -افراد حسابات ماليه مستقله ومنفصله ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده- .والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحه 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.
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 - 37الصرح المصرى السعودى للستثمار العقارى والزراعى واستصلح الراضى قانون ش.م.م شركة سبق
قيدها برقم  9784قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع  2633وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل
النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :استصلح و استزراع الراضي البور و الصحراوية او احداهما  :استصلح
و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحة  .و ذلك في
حدود اقل من  20000فدان و يشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و
الستزراع  ،وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  ،فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم  350لسنة  ، 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  ، 2008وكذا منطقة شبه جزيرة
سيناء  .الستثمار العقاري بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم .
التجارة العامة والتوكيلت التجارية مع التزام الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى منفصل ومستقل لكل
نشاط علي حدا وفقا لقواعد المحاسبة المصرية  ،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 شترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذ1لك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية
 - 38اليكسا للكيماويات واللدائن  Alexa- Chem-Plastش.م.م شركة سبق قيدها برقم  10658قيدت فى
 2018-02-04برقم ايداع  630وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمدة والمخصبات ومنظمات النمو والمبيدات الزراعية والفرمونات
ومبيدات الصحة العامة والمبيدات المنزلية ومبيدات القوارض والمبيدات البيطرية والمطهرات والتصنيع للغير .
لتصنيع وتعبئة اسمدة نترات الكالسيوم لتصنيع السمدة الصلبة والسائلة والمركبة والحادية والمخلبية والورقية .
لتصنيع السمدة العضوية وخامات العلف الحيوانية والداجنة لتصنيع المبيدات الزراعية والمنزلية لتصنيع
معدات وماكينات المبيدات الزراعية والمنزلية والسمدة  .لتصنيع منظمات النمو والهرمونات الزراعية وتصنيع
الكيماويات لتصنيع وطحن الكبريت للغراض الزراعية لتغليف جميع منتجات الشركة لتعبئة المبيدات الزراعية
السائلة والبودر وتعبئتها للغير لتصنيع الدهانات ذات الساس المائى و المعاجين و البويات بمختلف أنواعها (
( طينة يابانية )  -دهانات بولى يوريثان ) و مواد اسمنتية للتشطيب و الضافات المحضرة
دهانات ديكورية
والخرسانة و الدهانات اليبوكسية و البرايمر  .التجار فى البذور  .الهندسة الوراثية فى
للسمنت
وذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
المجالت النباتية والحيوانية عموم التصدير
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ،ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر أو فى الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 39محمد عبدالفتاح عبدالمحسن المفتى و عبدل محمد محمد الصعيدى شركة سبق قيدها برقم  13632قيدت
فى  2019-09-16برقم ايداع  4932وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض
الشركة :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية واللكترونية و الجزاء الملحقة لها وتصنيع
الجزاء البلستيكية واللكترونية الخري للجهزة الكهربائية والكابلت والوصلت الخاصه بها وتصنيع ما سبق
لدي الغير  .مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحتة
التنفيذية وفي حالة عدم اللتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده القانون رقم 72
لسنة  2017مع عدم تمتع انشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الوارده به ولئحتة
التنفيذيه.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نش
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 - 40السكندرية لتشكيل المعادن (اليكس فورم) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  155501قيدت فى
 2000-10-26برقم ايداع  8600وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح  -1اقامة و تشغيل
مصنع لتصنيع الكمر الحديد المشكل على البارد بطريقة الدرفلة و اقامة المبانى المعدنية الجاهزة و الكبارى و
التنكات المعدنية و فرد لفائف الصاج و التقطيع على مقاسات و تشريح الصاج و تشكيل المعادن و الصاج المعرج
و العزل التكميلية  -2 .اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اللواح العازلة (ساندوتش بانلز )
و اعمال الدهانات
لزوم العزل الحرارى للسقف و الثلجات باستخدام البولى يورثان و الصوف الصخرى و الزجاجى و الصاج
المجلفن و الملون و الستانلس ستيل تصنيع غرف تبريد للسيارات النقل جلفة و تلوين الصاج و اللومنيوم و
المعادن القابلة للطلء الحقن بمادة البولى يورثان للستخدمات المختلفة  -3اقامة وتشغيل مصنع وحدات أعاشة
متنقلة وسابقة التجهيز ( كرفانات ) و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها و
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها  ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون

الكيان القانونى
 - 1محمد زيدان محمد زيدان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  10535قيدت فى  2018-01-03برقم ايداع
 88وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

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

Page 106 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19842 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4461الى المتحده للتجزئه
 - 2فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19842 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4463الى المتحده للتجزئه
 - 3فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19842 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4460الى المتحده للتجزئه
 - 4فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19842 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4465الى المتحده للتجزئه
 - 5فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19842 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4466الى المتحده للتجزئه
 - 6فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19842 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4459الى المتحده للتجزئه
 - 7فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19847 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  4480الى تي اي ايه للحلول الهندسية T.I.A
 - 8فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19857 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  4528الى سلوانا دايموند جروب للمشروعات الزراعيه( .ش.م.م)
 - 9فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19861 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  4553الى شركة هارفست بريتيش كوليدج
 - 10فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19862 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  4555الى بى سيفتى لمعدات الطفاء ومهمات المن الصناعى
 - 11فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19867 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم ايداع  4572الى اوليف لند للتنمية الزراعيةOLIVE LAND
 - 12فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3795 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  4600الى الشركه الولى للخدمات الغذائية  -مصر first food
) sservices egept LLC
 - 13فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  14876 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  4604الى محمد السعيد السيد منصور وشركاه
 - 14فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19888 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  4628الى جورميه ايجيبت دوت كوم للغذية
 - 15فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19888 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  4629الى جورميه ايجيبت دوت كوم للغذية
 - 16فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19028 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-08برقم ايداع  939الى سيدرزفودز  -عل لبنانى CED ARS FOODS 3L
L ebnani
 - 17فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19907 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  4693الى بي ام للناجير التمويلي
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 107 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 18فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19908 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  4716الى شركة امبكس للتجارة والصناعه
 - 19فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19910 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  4742الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 20فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19910 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  4745الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 21فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5680 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  4851الى شركة النيل الهندسية للمشروعات
 - 22فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5680 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  4852الى شركة النيل الهندسية للمشروعات
 - 23فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19945 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  4861الى اوبرا انترناشيونال جروب
 - 24فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  14795 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-05برقم ايداع  1341الى حمد الوهيبي للخدمات الطبية " كلينكا" Clinica
 - 25فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  18555 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  4916الى الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين
 - 26فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11572 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  4957الى سموكرى مصر
 - 27فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11572 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  4955الى سموكرى مصر
 - 28فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11572 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  4952الى سموكرى مصر للمطاعم السياحية
 - 29فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11572 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  4953الى سموكرى مصر للمطاعم السياحية
 - 30فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  15505 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-10برقم ايداع  4064الى الرشيد للصناعات الغذائية El Rasheed For
 Food Industriesش.ذ.م.م.
 - 31فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19963 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  4945الى ستاربايتس
 - 32فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19965 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  4951الى ذا فرست للتنمية العقارية وإدارة المشروعات
 - 33فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5479 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2013-01-06برقم ايداع  47الى مركز ريبرو السكندرية للحقن المجهرى و أطفال النابيب
( Reproش.م.م ) - 34فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19986 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  5061الى فلورنسا للتنميه العمرانيه
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 - 35فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20007 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  5121الى أكوا هوتيل لدارة وتشغيل المنتجعات السياحيه Aqua
Hotel
 - 36فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17906 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  5151الى امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
 - 37فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  19403 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-03-24برقم ايداع  2510الى شركة السكندرية لدارة وتشغيل المطاعم السياحية (
ماكس جريل )
 - 38فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  15249 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  5229الى هارت أتاك للمطاعم
 - 39فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  16391 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2021-01-20برقم ايداع  359الى المصريه الدوليه العالميه للستثمار والتنميه  -شيبر
اكسبريس ( Shipper Expressش.م.م)
 - 40فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  16986 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  5236الى تيامو للملبس الجاهزه والتريكو TIAMO
 - 41فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17533 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم ايداع  4090الى الفرعونية لخدمات النقل
 - 42فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  15513 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-13برقم ايداع  4091الى اوكى جاليرى لند أوف براندز Land Of Brands
Ok Gallery
 - 43فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20041 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  5319الى ورود للخدمات الزراعية ش م م
 - 44فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20043 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  5332الى جروبنا ستور للتجارة وتوريد الملبس الرياضية
 - 45فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20047 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  5340الى الياسمين الشامي
 - 46فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20050 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  5345الى بى كوك لدارة المطاعم PEA COCK
 - 47فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  20053 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-23برقم ايداع  5348الى لبنان مصر للمطاعم ش  .ذ  .م  .م
 - 48فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  143762 ،وتم
ايداعه بتاريخ  1997-06-01برقم ايداع  4427الى شركة السكندرية لنظمة التصالت و العمال
الكهروميكانيكية و المقاولت العامة ش.م.م
 - 49فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11618 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2018-09-03برقم ايداع  4397الى شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الغراض
( )Egyptian Group for Multipurpose Terminal )EGMPTش .م .م ( ).منطقة حرة خاصة )
 - 50فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3199 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2009-10-18برقم ايداع  2237الى سي دبليو تي انترناشيونال CWT International
بدل من كومباني انترناشيونال واجون لي ترافيل
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 - 51فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8404 ،وتم
إسم الشركة هو  :نيوهوب السكندرية المحدودة
ايداعه بتاريخ  2016-05-04برقم ايداع  1494الى
NEW HOPE ALEXANDRIA CO.,LTD
 - 52فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10870 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  5438الى جوهرة للمجوهرات
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الشخاص
 - 1ناصر عز الدين محمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19790وتم ايداعه بتاريخ
 1983-08-25برقم ايداع  6354تم التأشير فى تاريخ  1984-12-16بــ  :ممثل عن شركه هاى تك
انفستمنتس
 - 2عامر احمد محمد عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19790وتم ايداعه بتاريخ
 1983-08-25برقم ايداع  6354تم التأشير فى تاريخ  1984-12-16بــ  :ممثل عن شركه هاى تك
انفستمنتس
 - 3اشرف احمد احمد خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  19790وتم ايداعه بتاريخ
 1983-08-25برقم ايداع  6354تم التأشير فى تاريخ  1984-12-16بــ  :تقرر ان يكـــــون حــــق التوقيع
عن الشركة بصفة عامة فى جميع الحوال امــــــام الغير ولــــدى البنــوك لى توقيعان مجتمعان بين توقيعات
رئيس مجلس الدارة
بصفته
السادة التية ادناه وهم  - -:السيد /اشرف احمد احمد خليل
عضو مجلس الدارة -
بصفته
والعضو المنتدب  -السيد /ميشيل باولو كاريدياس
السيدة /سهام يوسف
مدير عام الشئون الدارية -
بصفته
السيد /السيد محمد السيد الزير
رئيس حسابات
بصفته
جمال الدين يعقوب
 - 4اشرف احمد احمد خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  19790وتم ايداعه بتاريخ
 1983-08-25برقم ايداع  6354تم التأشير فى تاريخ  1984-12-16بــ  :ممثل عن شركة براكتومار انك -
اعادة تجديد مجلس الدارة لمدة سنة بذات الختصاصات
 - 5ديمتريوس جورجيوس بتريليس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19790وتم ايداعه بتاريخ
 1983-08-25برقم ايداع  6354تم التأشير فى تاريخ  1984-12-16بــ  :ممثل عن شركه هاى تك
انفستمنتس
 - 6ميشيل باولو كاريدياس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19790وتم ايداعه بتاريخ
 1983-08-25برقم ايداع  6354تم التأشير فى تاريخ  1984-12-16بــ  :ممثل شركة انفرفينا اس  0ايه
 - 7رجب محمود اسماعيل ابوحمد مدير فرع المقيد برقم قيد  117670وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-03برقم ايداع  9300تم التأشير فى تاريخ  1986-09-03بــ :
 - 8حسين مرزوق السيد البقرى مدير فرع المقيد برقم قيد  117670وتم ايداعه بتاريخ 1986-09-03
برقم ايداع  9300تم التأشير فى تاريخ  1986-09-03بــ  :خروج
 - 9احمد عمرو فتحى عبده فهمى مدير فرع المقيد برقم قيد  117670وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-03برقم ايداع  9300تم التأشير فى تاريخ  1986-09-03بــ  :خروج
 - 10محمد حسام الدين محمد فتحى مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  117670وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-03برقم ايداع  9300تم التأشير فى تاريخ  1986-09-03بــ  :خروج
 - 11حسن مرسى ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  117670وتم ايداعه بتاريخ  1986-09-03برقم
ايداع  9300تم التأشير فى تاريخ  1986-09-03بــ  :خروج
 - 12نوح مصيلحي العزب ربيع مدير فرع المقيد برقم قيد  117670وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-03برقم ايداع  9300تم التأشير فى تاريخ  1986-09-03بــ  :خروج
 - 13جمال الدين محمد سعيد بليغ مدير فرع المقيد برقم قيد  117670وتم ايداعه بتاريخ
 1986-09-03برقم ايداع  9300تم التأشير فى تاريخ  1986-09-03بــ  :خروج
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 - 14محمد مصطفي محمد ياقوت النجار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  119472وتم ايداعه بتاريخ
 1987-03-05برقم ايداع  2110تم التأشير فى تاريخ  1987-03-05بــ  :تم الموافقة بالجماع علي منح
التفويضات والقرارات التالية  – 1 :الستاذ  /محمد مصطفي محمد ياقوت النجار – رئيس مجلس الدارة حق
تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الرسمية والبنوك داخل جمهورية مصر العربية وحق التوقيع
منفردا وبدون حد أقصي علي الشيكات وكذلك التوقيع للحصول علي القروض من الجهات المختلفة وعلي الرهن
التجاري لكافة أصول الشركة  – 2 .حق التوقيع مجتمعين أمام البنوك لكل من الستاذ الدكتور  /يحيي زكي
حليم احمد زكي – العضو المنتدب والستاذ  /شريف يوسف عبد المجيد رميح – المدير المالي بالنسبة للشيكات
حق التوقيع مجتمعين في حدود مائة الف جنيه لكل من لكل من  :الستاذ الدكتور  /يحيي زكي حليم احمد زكي
– العضو المنتدب والستاذ  /شريف يوسف عبد المجيد رميح – المدير المالي  – 3 .حق تمثيل الشركة
والتوقيع نيابة عنها للستاذ الدكتور  /يحيي زكي حليم احمد زكي – العضو المنتدب أمام جهات التعاقد المختلفة
وأمام الجهات الحكومية والتنفيذية وكذلك حق تفويض المديرين في الشركة لتمثيلها أمام الجهات الحكومية
ومصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وحق التوقيع علي شهادات الخبرة للطباء
والعاملين بالمركز  – 4 .الستاذ  /محمد احمد فؤاد القاضي – المدير العام للشركة حق تمثيل الشركة والتوقيع
نيابة عنها أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكتب العمل .
 - 15حسن عباس حلمى رفله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  138901وتم ايداعه
بتاريخ  1995-09-20برقم ايداع  6524تم التأشير فى تاريخ  1995-09-20بــ  :وافقت الجمعية العامة
العادية بالجماع على اعتماد التشكيل الحالي لمجلس إدارة شركة أبو قير تريدنج للتجارة الدولية بكافة
الختصاصات والمسئوليات المسندة إليه والمثبتة في السجل التجاري للشركة
 - 16ياشار حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138901وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-20برقم ايداع  6524تم التأشير فى تاريخ  1995-09-20بــ :
 - 17شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  138901وتم
ايداعه بتاريخ  1995-09-20برقم ايداع  6524تم التأشير فى تاريخ  1995-09-20بــ :
 - 18محمد شيرين حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138901وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-20برقم ايداع  6524تم التأشير فى تاريخ  1995-09-20بــ :
 - 19عصام عبدالعزيز درويش النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138901وتم ايداعه
بتاريخ  1995-09-20برقم ايداع  6524تم التأشير فى تاريخ  1995-09-20بــ :
 - 20مروان شيرين حسن عباس حلمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138901وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-20برقم ايداع  6524تم التأشير فى تاريخ  1995-09-20بــ :
 - 21عزالدين ياشار حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  138901وتم ايداعه بتاريخ
 1995-09-20برقم ايداع  6524تم التأشير فى تاريخ  1995-09-20بــ :
 - 22محمد سعيد السيد رزق مدير و شريك المقيد برقم قيد  139038وتم ايداعه بتاريخ
 1995-10-17برقم ايداع  7210تم التأشير فى تاريخ  1995-10-17بــ :
 - 77أحمد ماهرمحمد محمد سعد الزواوى مدير عام المقيد برقم قيد  5739وتم ايداعه بتاريخ
 2000-08-14برقم ايداع  4530تم التأشير فى تاريخ  2000-08-14بــ  :تعينهم لمدة سنة واحدة معد عدم
صرف مكافات لهما
 - 78مجد محمد سامى ابراهيم مسعد مدير عام المقيد برقم قيد  5739وتم ايداعه بتاريخ
 2000-08-14برقم ايداع  4530تم التأشير فى تاريخ  2000-08-14بــ :
 - 79مجدى حسنى خليل عبدالمنعم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  155501وتم
ايداعه بتاريخ  2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
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 - 23كريم محمد سعيد السيد رزق مدير و شريك المقيد برقم قيد  139038وتم ايداعه بتاريخ
 1995-10-17برقم ايداع  7210تم التأشير فى تاريخ  1995-10-17بــ  :تحولت صفته من شريك موصى
الى مدير وشريك متضامن  .حق الدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين السيد  /محمد سعيد السيد رزق والسيد /
كريم محمد سعيد السيد رزق مجتمعين أو منفردين ولهما الحق مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة امام جميع
الجهات الحكوميه والغير الحكومية وشركات القطاع الحماس وشركات العمال والتخاذ الجراءات اللزمة
للفراج عن الرسائل والبضائع الواردة باسم الشركة من الخارج من مصلحة الجمارك وسداد الرسوم الجمركية
والتوقيع بالستلم ولهما الحق في القيام بجميع العمال المصرفية والتعامل مع البنوك باسم الشركة والحق في
طلب القروض سواء بضمان مقومات الشركة المادية والمعنوية كلها او بعضها أو بالضمان الشخصي او بضمان
الرهن الحيازي للخامات والتوقيع على القروض والرهن والبيع لجميع اصول الشركة والحق في توكيل الغير في
كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريكه الموصيه
 - 24نهى محمد كمال محمد فريد امين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141186وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ :
 - 25وفاء خالد عبد الواحد خليفه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141186وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ  :المنتدب  -استقاله من
2021/10/1
 - 26ياشار حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141186وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ :
 - 27سيف الدين ياشار حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141186وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ :
 - 28هناء عبدالمجيد السيد احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141186وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ :
 - 29محمد ابراهيم جابر دسوقي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141186وتم ايداعه بتاريخ
 1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ :
 - 30شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  141186وتم
ايداعه بتاريخ  1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ :
 - 31حسن عباس حلمى رفله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  141186وتم ايداعه
بتاريخ  1996-09-02برقم ايداع  6897تم التأشير فى تاريخ  1996-09-02بــ  :عتماد تشكيل مجلس
إدارة شركة فاركو بي العالمية بكافة الختصاصات والمسئوليات المسندة اليه والمثبتة في السجل التجاري للشركة
اعتبارا من تاريخ انعقاد هذه الجمعية
 - 32رضا عبد الرحمن عبد الظاهر رضوان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141501وتم ايداعه
بتاريخ  1996-10-08برقم ايداع  7929تم التأشير فى تاريخ  1996-10-08بــ  :ممثل عن شركة
مطاحن ومخابز شمال القاهرة بدل من الستاذة  /تيرى توفيق بباوي منصور
 - 33تيرى توفيق بباوي منصور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  141501وتم ايداعه بتاريخ
 1996-10-08برقم ايداع  7929تم التأشير فى تاريخ  1996-10-08بــ  :استقاله
 - 34ياسر محمد زكى ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :وبعد الدراسة والمناقشة قرر
مجلس الدارة الحاطة علما بتغيير إسم شركة بايونيرز القابضة للستثمارات المالية (ش.م.م)الممثلة فى عضوية
مجلس إدارة الشركة المتحدة للسكان والتعمير إلى شركة إسباير كابيتال القابضة للستثمارات المالية (ش.م.م)
 Aspire capital holding for financialمع البقاء على ممثليها فى عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة
للسكان والتعمير دون تغيير .
 - 35احمد زكي محمد حسن عابدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :غير تنفيذى  -ممثل شركة سمو
للستشارات
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 - 36وليد محمد عصام الدين انور محسن الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :والعضو المنتدب ممثل عن شركة
إسباير كابيتال القابضة للستثمارات المالية
 - 37هيثم خالد احمد بهلول محمد النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن وادى
الستشارات
 - 38محمد مصطفى عبد العزيز على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :شركة إسباير كابيتال القابضة
للستثمارات المالية غير تنفيذى بدل من المهندس  /محمد زكريا محى الدين
 - 39روزالين فوزى شرشار حنين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :شركة إسباير كابيتال القابضة
غير تنفيذى
للستثمارات المالية
 - 40محمد حسن شحاتة حسن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :غير تنفيذى  -ممثل لشركة
الحصن للستشارات
 - 41محمد عبد الحميد محمد عثمان الدالى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :غير تنفيذى  -ممثل عن شركه
مصر للتأمين
 - 42ياسر محمد زكى ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :غير تنفيذى عن نفسة
 - 43وليد محمد زكى ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  496وتم ايداعه بتاريخ
 1935-04-03برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  1996-10-31بــ  :عن نفسة  -غير تنفيذى
 - 44محمد احمد شوقى على نوار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144719وتم ايداعه بتاريخ
 1997-09-09برقم ايداع  7401تم التأشير فى تاريخ  1997-09-09بــ :
 - 45احمد سيد محمد صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144719وتم ايداعه بتاريخ
 1997-09-09برقم ايداع  7401تم التأشير فى تاريخ  1997-09-09بــ :
 - 46محمد عباس محمد السيد مراد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144719وتم ايداعه بتاريخ
 1997-09-09برقم ايداع  7401تم التأشير فى تاريخ  1997-09-09بــ :
 - 47عمر احمد فؤاد البقرى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  144719وتم ايداعه
بتاريخ  1997-09-09برقم ايداع  7401تم التأشير فى تاريخ  1997-09-09بــ  :استقاله
 - 80احمد مصطفى كمال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  155501وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
 - 81محمود عبد المجيد عزت شمس الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  155501وتم ايداعه
بتاريخ  2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
 - 82ممدوح حسنى خليل عبدالنعيم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  155501وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
 - 83مرفت حسنى خليل عبد النعيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  155501وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
 - 84احمد مجدى حسنى خليل عبد المنعيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  155501وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
 - 85حسنى مجدى حسنى خليل عبد النعيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  155501وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
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 - 48ايمن عز الدين عبد العزيز فهمى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  144719وتم
ايداعه بتاريخ  1997-09-09برقم ايداع  7401تم التأشير فى تاريخ  1997-09-09بــ  :إعادة تشكيل
المجلس مع تجديد صلحية المجلس لمدة ثلثة سنوات قادمة بذات السلطات والصلحيات السابق منحها بالسجل
التجارى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ،مع اعتماد كافة القرارات والتفويضات الصادرة من المجلس
السابق وبصفة خاصة المتعلقة بتفويضات العاملين بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة
وكذا التفويضات الصادرة بالتوقيع لدى إدارات المرور ومكاتب التأمينات الجتماعية والمؤشر بها بالسجل
التجارى والحتفاظ بها كما هى دون أدنى تعديل .
 - 49جوباكومار جوبيناث بيلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144719وتم ايداعه بتاريخ
 1997-09-09برقم ايداع  7401تم التأشير فى تاريخ  1997-09-09بــ  :استقاله
 - 50شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  146276وتم
ايداعه بتاريخ  1998-02-22برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  1998-02-22بــ :
 - 51ياشار حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  146276وتم ايداعه بتاريخ
 1998-02-22برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  1998-02-22بــ :
 - 52حسن عباس حلمى رفله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  146276وتم ايداعه
بتاريخ  1998-02-22برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  1998-02-22بــ  :اعتماد التشكيل الحالي
لمجلس إدارة الشركة الوروبية المصرية للصناعات الدوائية بكافة الختصاصات والمسئوليات المسندة إليه
والمثبتة في السجل التجاري للشركة
 - 53ياسر محمد حسن فايد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  146276وتم ايداعه بتاريخ
 1998-02-22برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  1998-02-22بــ  :المنتدب
 - 54هشام عادل محمود خفاجى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  231وتم ايداعه بتاريخ
 1998-03-10برقم ايداع  547تم التأشير فى تاريخ  1998-03-10بــ  :تكون اختصاصات مجلس الدارة
كالتي :يملك حق التوقيع عن الشركة الستاذ  /هشام عادل محمود خفاجي (رئيس مجلس الدارة و العضو
المنتدب) و الستاذه  /نادين عادل محمود خفاجي (عضو مجلس الدارة) ولهما الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة
وحق القتراض وحق كفالة الغير وتوكيل الغير وكافة التسهيلت الئتمانية وجميع المعاملت المالية من البنوك من
سحب و ايداع واستلم كشوف الحساب و والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات و حق القتراض و حق
الرهن (وله حق كفالة الغير ) وغيرها وبيع وشراء واستبدال اموال الشركة المنقولة والعقارية و التوقيع علي كافة
العقود واللتزامات باسم الشركة امام جميع البنوك والجهات وغير ذلك (مجتمعين او منفردين) ولهما توكيل او
تفويض من يشاءوا في كل او بعض ما ذكر.
 - 55اشرف احمد احمد خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  19791وتم ايداعه
بتاريخ  1998-06-10برقم ايداع  2035تم التأشير فى تاريخ  1998-06-10بــ  :تجديد عضوية مجلس
الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى وذلك للعضاء المعنوين الشركة المصرية الملحية لبواخر التبريد والبضائع
العامة وشركة انفرفينا وشركة براكتو مارانك وبالنسبة للممثليهم من العضاء الطبيعين وبنفس المرتبات
والكافات السارية خلل الدورة السابقة .
 - 56اشرف السيد عبد القادر محمد عفيفى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1012وتم
ايداعه بتاريخ  1998-07-11برقم ايداع  3031تم التأشير فى تاريخ  1998-07-11بــ  :اعادة تشكيل و
تجديد مجلس الداره و تحديد اختصاصاته على ان يكون حق الدارة والتوقيع للسيد  /اشرف السيد غبد القادر
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ويكون لة حق فتح الحسابات بانواعها و غلقها بالبنوك و تمثيل الشركة امام
القضاء سواء كان مدعى او مدعى علية و له حق التوقيع على عقود البيع والشراء للراضى والعقارات وله حق
بيع و شراء السيارات والمعدات من اصول الشركة وغيرها باسم الشركة و الحضور امام الشهر العقارى والتوثيق
فى الجهات الرسمية و الحكومية و قطاع العمال العام و الخاص وله حق الندماج وله حق توكيل الغير فى كل ما
سبق مع ضروره الموافقة المسبقة من قبل الجمعية على بيع اصول الشركة التابته والمنقولة  .قبول استقالة السيد /
عمر عبد العزيز احمد من منصب مدير الشركة و تعين نورهان اشرف السيد عبد القادر لمنصب مدير الشركة
 - 57عادل اشرف السيد عبد القادر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1012وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-11برقم ايداع  3031تم التأشير فى تاريخ  1998-07-11بــ :
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 - 58صباح السيد عبد القادر عفيفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1012وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-11برقم ايداع  3031تم التأشير فى تاريخ  1998-07-11بــ :
 - 59نورهان اشرف السيد عبد القادر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1012وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-11برقم ايداع  3031تم التأشير فى تاريخ  1998-07-11بــ :
 - 60وائل محمد حسن صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1749وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-27برقم ايداع  5157تم التأشير فى تاريخ  1998-10-27بــ :
 - 86مروه حسني خليل عبدالنعيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  155501وتم ايداعه بتاريخ
 2000-10-26برقم ايداع  8600تم التأشير فى تاريخ  2000-10-26بــ :
 - 87مايكل افرام رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1181وتم ايداعه بتاريخ  2001-09-18برقم
ايداع  253تم التأشير فى تاريخ  2001-09-18بــ  :ممثل عن شركة ادفانس بيلدنج انداسترز ليمتد -
 - 88تشار المبوس فوكاس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1181وتم ايداعه بتاريخ
 2001-09-18برقم ايداع  253تم التأشير فى تاريخ  2001-09-18بــ  :ممثل عن شركة ادفانس بيلدنج
انداسترز ليمتد -استقاله
 - 122ماجد حليم عطا ا سلمه مدير فرع المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ 2002-11-28
برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ  :استقاله
 - 123احمد محمود عبد الخالق الصغير مدير فرع المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ
 2002-11-28برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ  :استقاله
 - 124محمد جلل محمد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ 2002-11-28
برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ :
 - 125محمد احمد رمضان سعد بدر مدير فرع المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ
 2002-11-28برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ  :طنطا
 - 126حاتم فاروق يوسف احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136592وتم ايداعه بتاريخ
 1994-08-06برقم ايداع  5221تم التأشير فى تاريخ  2004-08-10بــ :
 - 127عمر احمد فؤاد البقرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136592وتم ايداعه بتاريخ
 1994-08-06برقم ايداع  5221تم التأشير فى تاريخ  2004-08-10بــ  :استقاله
 - 61على محمد حسن صالح فرغلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1749وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-27برقم ايداع  5157تم التأشير فى تاريخ  1998-10-27بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
 -2الموافقة علي تحديد وتوزيع الصلحيات بين اعضاء مجلس الدارة لتكون علي النحو التالي  -:يكون للسيد/
علي محمد حسن صالح رئيس مجلس ادارة اوسع السلطات للتعامل بإسم الشركة واجراء كافة العقود الداخلة
ضمن غرض الشركة من تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكأفاتهم
وتوزيع المبالغ التي يتم تحويلها وبيع وتسديد كافة السندات الذنية النقدية وابرام جميع العقود والمشارطات
والتفاقات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع
والمنقولت وفتح الحسابات وله حق اليداع والصرف والسحب لكافة انواع الشيكات الواردة باسم الشركة
ولصالحها امام كافة البنوك وله حق تمثيل الشركة أمام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال
والقطاع الخاص والهيئات والشركات العامه والخاصه وكذا تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله الحق في شراء
الصول الثابتة بكافة انواعها أراضي – عقارات – اجهزة كهربائية – سيارات – اجهزة كمبيوتر – لودارت –
كلركات – معدات شحن وتفريغ واستخراج التراخيص والتجديد لكافة انشطة الشركة ومعداتها والتوقيع علي
العقود الخاصه بكل ذلك والتوقيع امام الشهر العقاري علي كافة عقود الشركة ومعاملتها
 - 62محمد محمد حسن صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1749وتم ايداعه بتاريخ
 1998-10-27برقم ايداع  5157تم التأشير فى تاريخ  1998-10-27بــ :
 - 63مايكل مدحت فايق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-01
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ :
 - 64فادى ايهاب صموائيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-01
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ  :استقاله
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 - 65ايهاب صموئيل نجيب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-01
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ  :إعادة تشكيل السادة مجلس الدارة علي ان يكون
لكل من السيد المهندس /ايهاب صموئيل نجيب غبر (رئيس مجلس الدارة) والسيدة المهندسة /هالة صموئيل
نجيب غبر ( عضو مجلس الدارة المنتدب ) "مجتمعين او منفردين" كافة الصلحيات والسلطات لدارة الشركة
علي ان يكون لهما حق التمثيل والتوقيع عن الشركة امام كافة الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع
البنوك بكافة معاملتها من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات وإجراء التعاقدات وفتح
اعتمادات و فتح التسهيلت البنكية والقتراض والرهن وبيع الصول الثابته والمنقوله بكافة انواعها وكفالة الغير
والسيارات وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول الثابتة والمنقولة سواء البتدائية منها او النهائية امام
الشهر العقاري والسحب بضمان البضائع من البنوك وكافة التعاملت علي اختلف انواعها ويكون لكل منهما حق
البيع والتأجير لصول الشركة وكذلك حق الشراء بشرط ان تكون هذه التصرفات الصادرة منهما بأسم ولصالح
الشركة وتحقيقا لغراضها  ،ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .كما يكون للسيد
المهندس  /ايهاب صموئيل نجيب غبر ( رئيس مجلس الدارة) والسيد المهندس /مايكل مدحت فايق (عضو
مجلس الدارة) (مجتمعين او منفردين) الحق في التوقيع عن الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية و
الهيئات والمؤسسات والشركات والفراد والعملء بالتوقيع علي كافة الوراق اللزمة لتمام اتفاقيات واوراق البيع
 كذلك تمت الموافقه علي تجديد مدة المجلس ثلثلمنتجات الشركة ومن تمثلة لموردين خارجيين.
سنوات قادمه
 - 66هالة صموئيل نجيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-01
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ  :المنتدب
 - 67مرفت منير تادرس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-01
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ  :استقاله
 - 68مارى ميخائيل يونان مدير فرع المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ  1998-12-01برقم
ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ  :استقاله
 - 69بيتر سفين يوسف شنوده مدير فرع المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ  1998-12-01برقم
ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ  :بدل من السيدة  /مارى ميخائيل يونان
 - 70مايكل ممدوح مجدى عبد الملك مدير فرع المقيد برقم قيد  525وتم ايداعه بتاريخ 1998-12-01
برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  1998-12-01بــ  :بدل من السيد  /جورج صموئيل حكيم
 - 71سلمة فؤاد عبد القادر مسلم الجالى الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  6513وتم ايداعه بتاريخ
 1999-01-03برقم ايداع  10تم التأشير فى تاريخ  1999-01-03بــ  :تفويض الرئيس التنفيذى للشركة
وذلك فى تمثيل الشركة والتعامل امام القضاء والجهات الشرطية ومكاتب العمل والتامينات الجتناعية والجهات
الدارية والهيئات والمصالح الحكومية .
 - 72ياشار حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4247وتم ايداعه بتاريخ
 1999-11-23برقم ايداع  6501تم التأشير فى تاريخ  1999-11-23بــ :
 - 73حسن عباس حلمى رفله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4247وتم ايداعه بتاريخ
 1999-11-23برقم ايداع  6501تم التأشير فى تاريخ  1999-11-23بــ  :اعتماد التشكيل الحالي لمجلس
إدارة شركة فاركو التجارية بكافة الختصاصات والمسئوليات المسندة إليه والمثبتة في السجل التجاري للشركة
 - 74شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  4247وتم ايداعه
بتاريخ  1999-11-23برقم ايداع  6501تم التأشير فى تاريخ  1999-11-23بــ :
 - 75محمد ابراهيم جابر دسوقي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4247وتم ايداعه بتاريخ
 1999-11-23برقم ايداع  6501تم التأشير فى تاريخ  1999-11-23بــ :
 - 76ياسين شيرين حسن عباس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4247وتم ايداعه بتاريخ
 1999-11-23برقم ايداع  6501تم التأشير فى تاريخ  1999-11-23بــ :
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 - 89عبدالمنعم ابراهيم محمد ابراهيم خليفه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4006وتم
تفويض
ايداعه بتاريخ  1999-10-19برقم ايداع  5724تم التأشير فى تاريخ  2001-11-15بــ - :
الدكتور عبدالمنعم إبراهيم محمد إبراهيم خليفة  -رئيس مجلس ادارة في تمثيل الشركة امام القضاء وتفويض
الدكتور  /عبد المنعم ابراهيم محمد ابراهيم خليفة والدكتور  /وجدي دسوقي محمد خليفة منفردين أو مجتمعين في
حق تمثيل الشركة في التوقيع على كافة العقود والتعاقدات وحق القتراض والرهن والسحب من البنوك وفتح
العتمادات وغلقها وإصدار الشيكات والكيمبيالت وتظهيرها والتوقيع نيابة عن الشركة على العقود والكفالت
والضمانات امام البنوك أو غيرها وكذلك تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية والغير رسمية وكذلك كافة
المعاملت وبيع وشراء أي اصل من اصول الشركة والتسهيلت البنكية التي يحتاجها العمل بالشركة وكذلك تمثيل
الشركة امام الجهات الحكومية والهيئات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار
والمناطق الحرة والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة
الجمارك والهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرفة التجارية والسجل التجاري والكهرباء والمياة والغاز والصرف
الصحي ومصلحة الضرائب بكافة انواعها وتفويض الغير من المحاسبين والمحاميين والمديرين .تفويض المهندسة
 /داليا عبدالمنعم ابراهيم محمد خليفة عضو مجلس الدارة والمهندس  /محمد وجدي محمد خليفة عضو مجلس
الدارة مجتمعين أو منفردين في حق تمثيل الشركة في التوقيع على كافة العقود والتعاقدات وحق القتراض
والرهن والسحب من البنوك وفتح العتمادات وغلقها وإصدار الشيكات والكيمبيالت وتظهيرها والتوقيع نيابة عن
الشركة على العقود والكفالت والضمانات امام البنوك أو غيرها ،وكذلك تمثيل الشركة امام كافة الجهات الرسمية
والغير رسمية وكذلك كافة المعاملت وشراء أي اصل للشركة والتسهيلت البنكية التي يحتاجها العمل بالشركة
وكذلك تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والهيئات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والهيئة العامة
للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتنمية الصناعية والغرفة التجارية والسجل التجاري والكهرباء والمياة والغاز
والصرف الصحي ومصلحة الضرائب بكافة انواعها وتفويض الغير من المحاسبين والمحاميين والمديرين.
 - 90حسن عباس حلمى رفله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ  :اعتماد التشكيل الحالى لمجلس
ادارة الشركة السلمية للدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (فاركو للدوية ) بكافة الختصاصات
والمسئوليات المسندة اليه اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
 - 91عزالدين ياشار حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 92مروان شيرين حسن عباس حلمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 93انجى ياشار حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 94شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه
بتاريخ  2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 95ساره شيرين حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 96وائل فوزى محمد عريبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 97ياشار حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 98كريم محمد على البيارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-25برقم ايداع  217تم التأشير فى تاريخ  2002-06-25بــ :
 - 99علء عبدالسلم خميس السيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  144449وتم ايداعه بتاريخ
 1997-08-13برقم ايداع  6543تم التأشير فى تاريخ  2003-03-09بــ  :تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة
 - 100احمد رمضان على خليل مدير المقيد برقم قيد  19942وتم ايداعه بتاريخ  2003-05-26برقم
ايداع  2387تم التأشير فى تاريخ  2003-05-26بــ :
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 - 115عادل محمود محمد منصور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  11057وتم ايداعه
بتاريخ  2004-03-28برقم ايداع  1556تم التأشير فى تاريخ  2004-03-28بــ  :تجديد مدة واعادة
تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالى -:المهندس/عادل محمود محمد منصور رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب -والمهندس/علء عادل محمود منصور نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية
والدارية-والدكتورة /مريم احمد مصطفى عبد الحميد عضو مجلس ادارة وذلك لمدة ثلث سنوات تبدا من
31/3/2022وتنتهى فى  30/3/2025مع الحتفاظ بكافة الصلحيات والختصاصات السابقة والموافقة على
توزيع الختصاصات والمهام بين العضاء
 - 116مريم احمد مصطفى عبد الحميد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11057وتم ايداعه بتاريخ
 2004-03-28برقم ايداع  1556تم التأشير فى تاريخ  2004-03-28بــ :
 - 117سامر فتحى يوسف زايد مدير فرع المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ 2002-11-28
برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ  :استقاله
 - 118احمد محمد احمد زكى مرعى مدير فرع المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ
 2002-11-28برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ :
 - 119محمد عطيه رشوان عطيه عماره مدير ادارى المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ
 2002-11-28برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ :
 - 120محمد فتحى محمد عبد الحميد مدير فرع المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه بتاريخ
 2002-11-28برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ  :استقاله
 - 121عبد الرحمن محمد مصطفى محمد مهدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9284وتم ايداعه
بتاريخ  2002-11-28برقم ايداع  5593تم التأشير فى تاريخ  2004-04-13بــ  :تجديد مدة مجلس ادارة
الشركة وبنفس الختصاصات والصلحيات
 - 101سعاد محمود فضل السيد مدير المقيد برقم قيد  19942وتم ايداعه بتاريخ  2003-05-26برقم
ايداع  2387تم التأشير فى تاريخ  2003-05-26بــ  :يمثل المدير  /المديرين لشركة فى علقتها مع الغير
ول احمد رمضان على خليل فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  .او له الحق فى تمثيل الشركة فى علقتها مع
الغير و له الحق فى إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و على الخص تعيين و وقف و
عزل وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و
تسديد كافة السندات الذنية التجارية و إبرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل و له حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و القراض بطريق العتمادات ،
و القروض بكافة أنواعها من البنوك و كافة المعاملت البنكية و المشتريات و المبادلت و بيع المحلت التجارية و
العقارات و الرهون و كذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى و توقيع الشيكات و كافة الوراق التجارية و السحب
و اليداع من البنوك وجميع المصالح الحكوميه وتمثيل الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئات والوزارات
وله الحق فى تفويض الغير فى كل او جزء مما سبق .اما السيده  /سعاد محمود فضل السيد مديره الداره
الماليه وذلك مجتمعين او منفردين
 - 102هشام حسين ثروت السيد محمد حجر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1228وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ  :تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة
ثلث سنوات
 - 103هشام حسين ثروت السيد محمد حجر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1228وتم
ايداعه بتاريخ  2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ  :مع الحتفاظ بكافة
التفويضات والصلحيات المخولة لسيادته والمؤشر بها فى السجل التجارى والحق فى تنفيذ جميع التصرفات
والتوقيع على عقود الشراء واليع سواء الصول الثابتة او المنقولة او السيارات دون الرجوع للجمعية
العامة والتصديق على كافة القرارت بالشهر العقارى بانواعها والتصالح والغاء التوكيلت وان تكون هذه
التفويضات تشمل داخل البلد وخارج البلد واختيار ما ينوب عنه اثناء غيابه للقيام بالعمال
 - 104انطوان كبر صاصى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1228وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ :
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 1228وتم ايداعه بتاريخ

 - 105محمد هشام حسين ثروت السيد حجر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ :
 - 106عادل صالح توفيق احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1228وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ :
 - 107خالد احمد داود حسين المصرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1228وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ :
 - 108شركه بسمله للتجاره والستثمار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1228وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ :
 - 109شريف عبد المنعم بيبرس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1228وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  354تم التأشير فى تاريخ  2003-12-17بــ :
 - 110رشاد عثمان محمد قاسم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136442وتم ايداعه بتاريخ
 1994-07-02برقم ايداع  4315تم التأشير فى تاريخ  2004-02-17بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة وعضوي مجلس الدارة المنتدبين  0يملك حق التوقيع عن الشركة علي
انفراد كل من رئيس مجلس الدارة وعضوي مجلس الدارة المنتدبين وهم السيد /رشاد عثمان محمد قاسم رئيس
مجلس الدارة والسيد /عثمان رشاد عثمان محمد قاسم عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد /محمد رشاد عثمان
محمد قاسم عضو مجلس الدارة المنتدب منفردين وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية وامام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وامام الشهر العقاري والتوثيق وامام
الشركة امام
السجل التجاري والرقابة علي الصادرات والواردات وامام جميـــــــع الجمارك ويمثلوا
الجهات الخارجية والتوقيع علي عقود التوريدات والتوقيع علي عقود الشركة بكافة انواعها داخل وخارج
جمهورية مصر العربية والتوقيع علي جميع الشيكات المطلوب سحبها علي الشركة والتوقيع علي الشيكات
المطلوب تحصيلها لحساب الشركة والتوقيع وفتح العتمادات المستندية وعلي عقود التسهيلت الئتمانية بالبنوك
والتوقيع امام الغرفة التجارية واتحاد الصناعات والغرف الصناعية واللتنمية الصناعية والضرائب وتسليم
واستلم كافة الوراق وجميع المحاكم بكافة انواعها وكذلك لهم الحق في التوقيع امام جميع البنوك الوطنيه (
المصريه) والجنبية والعربية بكافة انواعها والمشتركة وفي فتح حسابات باسم الشركة بالبنوك وايداع كافة المبالغ
المطلوب ايداعها وسحب كافة المبالغ المطلوب سحبها والتوقيع على عقود القتراض والرهن والستدانه من
البنوك بكافة انواعها وكذلك تقديم حق الكفاله بكافة انواعها للغير سواء افراد او شركات بكافة انواعها 0
 - 111ماهر رشاد عثمان محمد قاسم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136442وتم ايداعه بتاريخ
 1994-07-02برقم ايداع  4315تم التأشير فى تاريخ  2004-02-17بــ  :استقاله
 - 112عثمان رشاد عثمان محمد قاسم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136442وتم ايداعه بتاريخ
 1994-07-02برقم ايداع  4315تم التأشير فى تاريخ  2004-02-17بــ  :المنتدب
 - 113محمد رشاد عثمان محمد قاسم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136442وتم ايداعه بتاريخ
 1994-07-02برقم ايداع  4315تم التأشير فى تاريخ  2004-02-17بــ  :المنتدب
 - 114علء عادل محمود منصور نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  11057وتم
ايداعه بتاريخ  2004-03-28برقم ايداع  1556تم التأشير فى تاريخ  2004-03-28بــ  :للشئون الفنية
الدارية
 - 128ايمن عز الدين عبد العزيز فهمى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  136592وتم
ايداعه بتاريخ  1994-08-06برقم ايداع  5221تم التأشير فى تاريخ  2004-08-10بــ  :تجديد صلحية
مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات قادمة بذات السلطات والصلحيات السابق منحها بالسجل التجارى للسيد رئيس
المجلس والعضو المنتدب  ،واعتماد كافة القرارات والتفويضات الصادرة من المجلس السابق وبصفة خاصة
التفويضات الصادرة بتوقيع العاملين لدى البنوك والمؤسسات المالية والتفويضات الصادرة لدى إدارات المرور
المختلفة والصادرة لدى مكاتب التأمينات الجتماعية والمؤشر بها بالسجل التجارى والحتفاظ بها كما هى دون
تعديل .
 - 129محمد عباس محمد السيد مراد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136592وتم ايداعه بتاريخ
 1994-08-06برقم ايداع  5221تم التأشير فى تاريخ  2004-08-10بــ :
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 1953وتم ايداعه بتاريخ

 - 130عمرو نبيل محمد رفعت شبندر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 2004-09-15برقم ايداع  421تم التأشير فى تاريخ  2004-09-15بــ :
 - 131احمد نبيل محمد رفعت شبندر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1953وتم ايداعه بتاريخ
 2004-09-15برقم ايداع  421تم التأشير فى تاريخ  2004-09-15بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة (-
التجديد لمجلس الداره الحالى لمده ثلث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية واعطائه جميع الصلحيات السابق
تاشير بها بالسجل التجارى
 - 132دينا قاسم نازيروفا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1953وتم ايداعه بتاريخ 2004-09-15
برقم ايداع  421تم التأشير فى تاريخ  2004-09-15بــ :
 - 133محمد سيد محمد عبدالرازق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9542وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-21برقم ايداع  765تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ :
 - 134حسنى
هانى عبد المجيد محمود عمر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9542وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-21برقم ايداع  765تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ  :تفويض السيد الدكتور  /حسنى
هانى عبد المجيد محمود عمر  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التنازل عن قطعة الرض الفضاء
بمساحة  164528.86م 2والكائنة بقرية الجراولة بالكيلو  272طريق السكندرية  -مطروح لصالح هيئه
المجتمعات العمرانيه الجديده والمشتراه من بنك مصر بموجب عقد البيع البتدائى المؤرخ فى 2020-10-15
وملحقه المؤرخ فى  2022-2-26والتى الت ملكيه بنك مصر بموجب العقد المسجل رقم  2537بتاريخ
 2012-12-4م شهر عقارى مرسى مطروح.ومنح السيد  /رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب او من يفوضه
كافه الصلحيات فى استكمال التفاوض مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده حتى يتم اصدار العقود الجديده من
الهيئه والستمرار فى التعامل وتنفيذ كل ما يلزم للستثمار هذه المساحه بكافه النواع سواء التقسيم او البناء
وخلفه .
 - 135محمود هشام مصطفى محمود وهبه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9542وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-21برقم ايداع  765تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ  :ممثل عن مجموعه عامر القابضة
( عامر جروب )  -اعتماد تشكيل مجلس الدارة الشركه وتوزيع الصل حيات على النحو التالى .معاحتفاظ السىد
حسنى هانى عبدالمجيدعمر ريس مجلس الدارة والعصو اامنتدب بنفس الصلحيات ااممنوحه من قبل لريس
مجلس الدارة والعصو المنتدب
 - 136محمد عبد الجابر عبد القادر كشك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9542وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-21برقم ايداع  765تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ  :ممثل عن مجموعه عامر القابضة
( عامر جروب )
 - 137حسنى
هانى عبد المجيد محمود عمر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9542وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-21برقم ايداع  765تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ  :ممثل عن مجموعه عامر القابضة
( عامر جروب )
 - 138حسنى
هانى عبد المجيد محمود عمر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9542وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-21برقم ايداع  765تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ  :ان يكون للسيد ريس مجلس الدارة
والعضو المنتدب و السيد ريس القعاع المالى مجتمعين حق تفويض من يرونه فى النوقيع على الشيكات بحد
اقصى  100الف جنبيه مصرى فقط ماته الف جبيه مصرى
 - 139انور صلح الدين عبدالوهاب العبد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 167040
وتم ايداعه بتاريخ  2004-12-21برقم ايداع  10215تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ  :اعادة
انتخاب مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدا من 2021-12-21م وحتى 2024-12-20م
 - 140جلنار صلح الدين عبد الوهاب العبد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  167040وتم ايداعه
بتاريخ  2004-12-21برقم ايداع  10215تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ :
 - 141احمد صلح الدين عبدالوهاب العبد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  167040وتم ايداعه بتاريخ
 2004-12-21برقم ايداع  10215تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ :
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 - 142بهجت نصيف اسكندر منقريوس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5709وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-09برقم ايداع  19تم التأشير فى تاريخ  2005-01-09بــ  :استقاله
 - 143احمد جوده كمال الدين المرسى على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13901وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-10برقم ايداع  5065تم التأشير فى تاريخ  2005-05-10بــ :
 - 144عبد الحفيظ عبد الغني محمدين طالب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13901وتم ايداعه
بتاريخ  2005-05-10برقم ايداع  5065تم التأشير فى تاريخ  2005-05-10بــ  :المنتدب
 - 156محمد محمود احمد رجب الطنطاوي مدير فرع المقيد برقم قيد  1665وتم ايداعه بتاريخ
 2007-07-01برقم ايداع  1035تم التأشير فى تاريخ  2007-07-01بــ :
 - 157عبدالفتاح محمد رشاد عبد الفتاح الغايش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1984وتم ايداعه
بتاريخ  2008-01-03برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2008-01-03بــ :
 - 158يوسف محمد حسنى مصطفى العنتبلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1984وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-03برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2008-01-03بــ :
 - 239رانيا صلح احمد محمد مدير عام المقيد برقم قيد  5784وتم ايداعه بتاريخ 2013-05-15
برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  2013-05-15بــ :
 - 249هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  1463تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 250هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  1462تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 251هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  1465تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 252هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  1464تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 253شريف صلح الدين عبد العزيز جاويش رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5974وتم ايداعه
بتاريخ  2013-08-28برقم ايداع  2127تم التأشير فى تاريخ  2013-08-28بــ  :تم إعادة تشكيل مجلس
الدارة كما تم ابقاء اختصاصات مجلس الدارة كما هي
 - 254احمد شريف صلح الدين عبد العزيز جاويش نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5974وتم
ايداعه بتاريخ  2013-08-28برقم ايداع  2127تم التأشير فى تاريخ  2013-08-28بــ :
 - 255ساره ممدوح محمد طلعت مصطفى حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5974وتم ايداعه
بتاريخ  2013-08-28برقم ايداع  2127تم التأشير فى تاريخ  2013-08-28بــ :
 - 256خالد زكريا امين صبيح نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه
بتاريخ  2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
 - 257محمد حسام الدين زكى على ندا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
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 - 145محمد السيد درويش مصطفي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  13901وتم
ايداعه بتاريخ  2005-05-10برقم ايداع  5065تم التأشير فى تاريخ  2005-05-10بــ  :تجديد مجلس
الدارة الحالي وتم تشكيلة تحديد مدة هذا المجلس لتكون  3سنوات تبدأ من تاريخ التأشير به في السجل التجاري .
كما وافق الحاضرون بالجماع على منح صلحيات التوقيع عن الشركة وفقا للتى  :يمثل السيد رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب منفرداالشركة أمام القضاء والغير وكافه الجهات الدارية والحياء وأجهزة المدن الجديدة
والتوقيع عن الشركة على كافه المستندات والمحررات الخاصة بالشركة و التوقيع على تعاقدات الشركة مع
الغيروبدون حد أقصى وله حق التعامل مع الهيئة العامة للستثمار ومصلحه السجل التجارى والغرفة التجارية
ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتأمين الجتماعى والهيئة العامة للرقابة المالية  ،والسجل الصناعى
والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وغرفه الصناعات المعدنية و البورصة و شركات المقاصة والتوقيع عن
الشركة على كافه المستندات والمحررات الخاصة بالشركة وله حق التعامل مع كافة إدارات المرور لترخيص كافة
السيارات وتجديدها وإستخراج شهادات البيانات والمخالفات وإستلم اللوحات المعدنية وإستلم رخصها والفراج
عن السيارات المتحفظ عليها والتوقيع عن الشركة على كافه المستندات والمحررات الخاصة بالشركة و له حق
تعيين المحكمين وعزلهم وردهم و تحديد اختصاصتهم وكافه مايتعلق بالتحكيم  .كما له حق التعامل مع كافة
البنوك باسم ولحساب الشركة والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان وجميع التعاملت البنكيه بدون حد أقصى
ولهحق الرهن بضمان الصول الماديه والمعنويه للشركة بدون حد أقصى وله حق التوقيع على إلغاء التوكيلت
التى اصدرها وفقا لصلحيته أمام الشهر العقارىوله الحق فى توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .
وللسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد عضومجلس الدارة المنتدب حق التوقيع على تعاقدات
الشركة مع الغير منفردين  .ويالنسبه للتعاملت البنكيه لهما حق التوقيع على الشيكات وخطابات الضمان وجميع
التعاملت البنكيه باسم ولصالح الشركة بدون حد أقصى مجتمعين  .يكون للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب والسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين.حق التوقيع أمام الشهر العقارى والتوثيق
ومكاتب المساحة وكافه المصالح والجهات الحكومية والغير حكومية باسم ولحساب الشركة فيما يتعلق بالتوقيع
على عقود بيع وشراء العقارات والراضى والمنقولت والسيارات والمعدات على اختلف أنواعها ولهما حق
إجراء الرهن التجارى والعقارى والحيازى ولهما حق التوقيع على عقود الوكاله والتوقيع على إلغاء التوكيلت
وعقود الوكاله أمام الشهر العقارى والتى تم اصدارها بناء على صلحيتهما مجتمعين .ولهما الحق في توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .
 - 146محمود عبدالحفيظ عبدالصمد هارون نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 13901
وتم ايداعه بتاريخ  2005-05-10برقم ايداع  5065تم التأشير فى تاريخ  2005-05-10بــ :
 - 147محمد سامى احمد البيلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  451وتم ايداعه بتاريخ
 2005-08-14برقم ايداع  746تم التأشير فى تاريخ  2005-08-14بــ  :الموافقه علي كفاله شركة مينتا
للتجاره و التوكيلت (ش.م.م ) خاضعة لحكام القانون رقم  159لسنة  1981ول ئحته التنفيذيه و الموافقة
بالجماع علي تفويض السيد رئيس مجلس الداره و السيد العضو المنتدب مجتمعين او منفردين في التوقيع علي
عقد الكفاله امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع الخاص بكافة صوره و اشكاله و امام جميع
البنوك .
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 - 148شفيقه اوزجان نوكدمير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  768وتم ايداعه بتاريخ
منح السيدة  /شفيقة
 2005-11-21برقم ايداع  1319تم التأشير فى تاريخ  2005-11-21بــ -1 :
الحق في ادارة شئون الشركة التجارية والمالية .
أوزجان توكدمير – عضو مجلس الدارة الصلحيات التية - -:
 التوقيع امام البنوك بكافة معاملتها من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والمحرراتالتوقيع علي كافة المحررات البنكية الخاصة
البنكية والفراج عن راس المال واستصدار خطابات الضمان - .
تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
بفتح العتمادات المستندية -
تمثيل الشركة امام شركة مصر
المثول امام صندوق دعم الصادرات -
العمال العام والقطاع الخاص -
إدارة وتأجير الوحدات الدارية والنتاجية والمخازن لصالح الشركة ولها
المقاصة واليداع والقيد المركزي -
منح السيد  /محمود محمد محمود احمد قطب  -مدير
الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر -2 .
الشركة الصلحيات التية  - -:حق تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
التوقيع على عقود التوريدات
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص -
تمثيل الشركة فى
تأجير اللت والمعدات و المخازن ووسائل النقل -
والتعاملت الخاصة بنشاط الشركة -
كافة الجراءات الخاصة بالسلمة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والسياسات البيئية والتعامل مع كافة الجهات
التعامل مع مصلحة الجمارك بكافة اداراتها في الستيراد
المعنية والمثول والتوقيع كمسئول امام التفتيش -
وتصدير معدات ومستلزمات انتاج الشركة و في انهاء الجراءات الجمركية لها والتوقيع نيابة عن الشركة علي
كافة الجراءات الخاصة بالفراج الجمركي عن الشحنات وتخزينها لحين ورود نتيجة العينات للفراج عنها
والتوقيع علي طلب نقل وتخزين تحت التحفظ الصحي  /تحت التحفظ وتعهد بعدم تبديد الرسالة ال بعد الفراج
النهائي عنها والتوقيع علي القرار الخاص بالسلع الواردة للستخدام الخاص الصادر عن وزارة القتصاد والتجارة
الخارجية والدارة العامة للستيراد واعتماد توقيعه في هذا الخصوص والتوقيع علي القرارات والخطابات
الموجهة الي مصلحة المن العام الخاصة بالجمارك  .ـ تمثيل الشركة امام مصلحة الجمارك بكافة قطاعتها
( قطاع الستيراد وكافة القطاعات والدارات الخرى
وادارتها ووزارة التجارة الخارجية
داخل الوزارة ) ووزارة التجارة والصناعة والتوقيع نيابة عن الشركة على اقرارات القيمة ونماذج الستخدام
الخاص و نماذج مستلزمات النتاج الخاصة بالشركة وامام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة
ادارتها وفى استخراج شهادات المنشأ وطلب صورة طبق الصل من نموذج  13وفى انهاء كافة إجراءات
التخليص الجمركي للرسائل الواردة والصادرة وتقديم التظلمات وانهاء المنازعات وصرف و استلم كافة الرسائل
الخاصة بالشركة واستلم كافة المستندات الخاصة بالشحنات من جميع البنوك او التوكيلت الملحية و الهيئات
الحكومية او أي جهات اخرى معنية بالمر والتوقيع نيابة عن الشركة علي استلمها وكذلك في تمثيل الشركة
امام الجهات التي ذكرها  - -:شركة السكندرية لتداول الحاويات والبضائع و شركة إسكندرية لمحطات
الحاويات الدولية وشركة المستودعات المصرية - .جمارك العين السخنة والسويس وبورسعيد ونويبع وسفاجة
والدبية وكافة المنافذ الجمركية الخرى  -شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع و شركة قناة السويس
للحاويات و الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات - MTSأوشن اكسبريس وساحة مرغم ومارينا و خدمات
الشحن ويوني فريت وايكولين و كافة شركات التخزين الخرى و ساحات التخزين داخل وخارج الدوائر
الجمركية  -جمارك مطار القاهرة ومطار برج العرب وقرية البضائع وجميع شركات التخزين الخرى داخل
وخارج الدائرة الجمركية بكافة المطارات بجمهورية مصر العربية  -شركة مصر للطيران و دي اتش ال و
ارامكس و تي ان تي وكافة شركات الشحن الجوي والبحري و البريد السريع الخرى وكافة الخطوط الجوية
ووكلئها بمصر  -امام جميع ادارات الشرطة والحماية المدنية وشئون الخدمة وادارة مرور وكافة الجهات
الرقابية و المنية الخرى بكافة الموانئ والمطارات بجمهورية مصر العربية - .امام كافة الخطوط الملحية
والجوية والتوكيلت الملحية واستلم البوالص والتيليكس ريليز وعمل التليكس ريليز واستلم اذونات التسليم و
الشحن - .هيئة ميناء السكندرية والقاهرة وكافة مواني مصر وادارة المتعاملين مع الجمارك وحذف واضافة
المستندات بإدارة المتعاملين مع الجمارك  -الهيئة القومية لسلمة الغذاء وهيئة حماية شئون البيئة و الدارة العامة
للشعة ( المكتب التنفيذي للوقاية من الشعة ) وكافة الجهات الرقابية بمصر  -الغرفة التجارية المصرية ووزارة
الخارجية المصرية وجميع السفارات والقنصليات داخل جمهورية مصر العربية و استخراج شهادات المصدر
وتوثيق المستندات - .الدارة المركزية للحصاء والدارة العامة للبيانات الحصائية ،وذلك في التعامل مع
الدارات واستخراج كافة البيانات الحصائية واستلمها نيابة عن الشركة - .وكذلك في القيام بكافة التسويات عن
الرسائل الخاصة بالشركة و استلم المبالغ النقدية ،أو اى شيكات ناتجة عن هذه التسويات باسم الشركة ،وذلك
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بكافة ادارات مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والدارية و الخطوط الملحية ،أو أي جهات آخري معنية -
الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة ادارتها وجمارك كافة المناطق الحرة العامة والخاصة بجمهورية
مصر العربية - .وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني والجهاز القومي لتنظيم التصالت والدارة
المركزية للحجر البيطري والصحي والزراعي  -مصلحة المن العام والوطني وادارة الدفاع المدني والحريق
وادارة الرخص والتصاريح والدارة العامة لشرطة الميناء بكافة مواني مصر واذنته بتوكيل غيره من
المستخلصين الجمركيين والغير في كل او بعض ما ذكر علي ان تبقي صلحيات المجلس الخري رئيسا
وعضوا منتدبا واعضاء ومديرين المدونة بالسجل التجاري كما هي دون تغير .
 - 185اشرف عبدا احمد عبدالرحمن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136538وتم ايداعه بتاريخ
 1994-07-25برقم ايداع  4846تم التأشير فى تاريخ  2010-07-19بــ  :استمرار عضوية السيد المحاسب
 /أشرف عبدا أحمد عبد الرحمن – مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون المالية والتجارية والقتصادية
لقطاع البترول والثروة المعدنية والمشرف على نيابة الشئون المالية والقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول
في مجلس إدارة الشركة (ممثل عن الهيئة المصرية العامة للبترول).
 - 186مجدى عبد الفتاح توفيق عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  136538وتم ايداعه بتاريخ
 1994-07-25برقم ايداع  4846تم التأشير فى تاريخ  2010-07-19بــ  :نائب الرئيس التنفيذى للهيئة
المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع وممثل للهيئه المصريه العامه للبترول-انهاء العضويه
 - 187علء محمد عاطف صبح غيث نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3791وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-21برقم ايداع  1980تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ :
 - 258هشام جابر عبد الهادي رمضان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
 - 259اشرف صلح يونس حجازى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
 - 260علء محمد رشاد عبد العاطى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
 - 261خالد محمد حامد سليمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ  :تعيين اعضاء مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات من تاريخ الجمعية  13/5/2022تشكيل مجلس الدارة علي ان تظل اختصاصات مجلس الدارة
كما هي بالسجل التجاري.
 - 262محمد حسن سعيد السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
 - 149اسراء اشرف محمود فهمى محمد المصرى عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد 1265
وتم ايداعه بتاريخ  2006-10-30برقم ايداع  1414تم التأشير فى تاريخ  2006-10-30بــ  :اعادة
تشكيل مجلس الدارة اعتبارا من  2021-12-10لمدة 3سنوات وتحديد اختصاصة تعيين الستاذة /اسراء
اشرف محمود فهمى – عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية وذلك بالصلحيات التالية :تملك عضو
مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية حق الشراف على كافة الشئون المالية بالشركة والرقابة على الصرف
ووضع الخطط اللزمة لتعظيم اليرادات بما يحقق اهداف واغراض الشركة  ،كما تملك حق التوقيع منفردة على
الشيكات المسحوبة من الشركة والسحب واليداع من البنوك باسم ولحساب الشركة وكذا كافة المعاملت مع البنوك
باسم ولصالح ولحساب الشركة  .تعديل صلحيات الستاذ  /عمر أشرف محمود فهمى محمد .عضو مجلس
الدارة المنتدب للشئون الدارية  -يمتلك حق الدارة والتوقيع منفردا على عقود الشراء على إختلف انواعها
وإستئجار المنقولت وغيرها بإسم ولحساب الشركة ولغراض الشركة كما له حق التوقيع منفردا على الشيكات
المسحوبة من الشركة والسحب واليداع من البنوك باسم ولحساب الشركة وكذا كافة المعاملت مع البنوك باسم
ولصالح ولحساب الشركة تعديل صلحيات الستاذ  /أشرف خطاب فهيم خطاب عضو مجلس الدارة من ذوي
الخبرة يمتلك حق التوقيع منفردا على عقود الشراء والبيع على إختلف أنواعها وإستئجار المنقولت وغيرها بإسم
ولحساب الشركة والتمثيل أمام الشهر العقاري تعيين الستاذ  /أيمن غريب محمد عبد السلم مدير للشركة لمدة
ثلث سنوات تبداء من  9/12/2021بذات الختصاصات السابقه .
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 - 150يحى شيمى على الشيمى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  9566وتم ايداعه بتاريخ 2005-01-30
برقم ايداع  56تم التأشير فى تاريخ  2006-11-07بــ  :الموافقه بالجماع على تعيين الساده /الستاذ  /يحى
شيمى على الشيمى الستاذ  /محمد احمد احمد السرسى الستاذ  /هشام خميس احمد على كوكلء مفوضين
للشركة لدى كافة البنوك والمصارف ويكون لى اثنين منهم مجتمعين حق التوقيع عن الشركة بكافة المعاملت
والتصرفات البنكية من فتح وغلق الحسابات واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات
 - 151على احمد على عقيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1628وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-11برقم ايداع  906تم التأشير فى تاريخ  2007-06-11بــ  :من ذوى الخبرة
 - 152نزار محمد طريف اليوبى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1628وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-11برقم ايداع  906تم التأشير فى تاريخ  2007-06-11بــ :
 - 153جديع نزال الشيخ رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1628وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-11برقم ايداع  906تم التأشير فى تاريخ  2007-06-11بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة وتحديد
كما وافق الحاضرون على ان يتولى إدارة الشركة والتوقيع عنها كل من السادة :
صلحياته ليصبح كالتى:
(رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب)  – 2السيد  /محمد هلل
 – 1السيد  /جديع نزال الشيخ
(عضو مجلس
(نائب رئيس مجلس الدارة)  – 3السيد  /على احمد على عقيل
الشيخ
مجتمعين او منفردين  :لهم اوسع الصلحيات فى إدارة الشركة والحق فى اجراء
ادارة من ذوى الخبرة)
كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ،
والتمثيل امام الشهر العقارى وكذلك التوقيع على كافة العقود واستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية او
بشيكات والحق فى شراء او بيع او تأجير جميع المهمات و البضائع و المنقولت واى اصل من اصول الشركة او
معداتها والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك
والتوقيع على عقود الشتراك فى تاسيس الشركات والتعامل مع كافة الهيئات والوزارات وكافة الجهات الحكومية
والرسمية وغير الحكومية والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص
والبنوك والمصارف والهيئات المالية باى نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات
وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة والرهن والقتراض والتوقيع على عقود الرهن وفتح
العتمادات والتسهيلت البنكية وابرام وتوقيع كافة العقود البنكية  ،والحق فى بيع او شراء المحلت التجارية
والعقارات و الراضى والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى  ،والحق فى
تمثيل الشركة امام كافة الجهات القضائية ورفع الدعاوى باسم الشركة والصلح والبراء والتنازل عنها والنيابات
واقسام الشرطة ومديريات المن والمن العام والمن الوطنى ،والحق فى بيع او شراء سيارات باسم الشركة
ورهنها وتأجيرها والتوقيع على عقود البيع و الشراء و تمثيل الشركة امام كافة إدارات المرور  ،والحق فى توكيل
أو تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر.
 - 154محمد هلل الشيخ نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1628وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-11برقم ايداع  906تم التأشير فى تاريخ  2007-06-11بــ :
 - 155مصطفى عبد المنعم احمد السيد مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  1665وتم ايداعه بتاريخ
 2007-07-01برقم ايداع  1035تم التأشير فى تاريخ  2007-07-01بــ :
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 - 159محمد حسني مصطفي العنتبلي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  1984وتم
ايداعه بتاريخ  2008-01-03برقم ايداع  23تم التأشير فى تاريخ  2008-01-03بــ  :اعادة تشكيل
وتكون اختصاصات مجلس الدارة كالتي  :يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة
اعضاء مجلس الدارة
وتعهداتها كل من الستاذ  /حسني مصطفي حسن العنتبلي (رئيـس مجلـس الدارة ) والستاذ /محمد حسني
مصطفي حسن العنتبلي (نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب) ولهما الحق مجتمعان او منفردان في
تمثيل الشركة والتوقيع علي كافة العقود بأسم الشركة وعقود الشراء والبيع والرهن للعقارات و الراضي و
الوحدات السكنية والدارية والتجارية والمنقولت والسيارات وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة وله قبض
الثمن سواء نقدا او بشيكات بنكية سواء باسمه او باسم الشركة والتوقيع علي العقود النهائية امام الشهر العقاري
وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتامينات
الجتماعية وادارات المرور والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والتعامل مع المحافظات والحياء
والمراكز الذكية وشركات الكهرباء والمياه والغاز واي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات
المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والرهن والقتراض ولهما حق التصرف
بكافة انواعه فيما يتعلق بجميع اصول وممتلكات الشركة العقارية والمنقولة والسيارات ولهم حق توكيل اوتفويض
الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 160الدسوقى درويش محمود حمص عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2201وتم ايداعه بتاريخ
 2008-04-30برقم ايداع  857تم التأشير فى تاريخ  2008-04-30بــ  :استقاله
 - 161لطفى على محمد
سليمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2201وتم ايداعه بتاريخ  2008-04-30برقم ايداع 857
اعتماد نفس
تم التأشير فى تاريخ  2008-04-30بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنواتo .
الصلحيات وسلطة حق الدارة والتوقيع الحالية طبقا للسابق التأشير به في السجل التجاري.
 - 162احمد رفعت سيد عبدا مدير فرع المقيد برقم قيد  2265وتم ايداعه بتاريخ 2008-05-27
برقم ايداع  1088تم التأشير فى تاريخ  2008-05-27بــ :
 - 163ايهاب فتحى احمد محمد محيلبه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2281وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-03برقم ايداع  1154تم التأشير فى تاريخ  2008-06-03بــ  :تجديد مجلس الدارة مع إعادة
تشكيله ليصبح  -:ولهم جميعا حق الدارة والتوقيع منفردين نيابة عن الشركة في كل المجالت الخاصة بالشركة
 - 164ايمن فتحى احمد محمد محيلبه نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2281وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-03برقم ايداع  1154تم التأشير فى تاريخ  2008-06-03بــ :
 - 165فتحى احمد محمد على محيلبة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2281وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-03برقم ايداع  1154تم التأشير فى تاريخ  2008-06-03بــ  :استقاله
 - 166ادهم ايهاب فتحى احمد محيلبه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2281وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-03برقم ايداع  1154تم التأشير فى تاريخ  2008-06-03بــ  :ذو خبرة
 - 167محمد حسام الدين محمد فتحى مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  138317وتم ايداعه بتاريخ
 1995-06-15برقم ايداع  4175تم التأشير فى تاريخ  2008-10-13بــ  :خروج
 - 168رجب محمود اسماعيل ابوحمد مدير فرع المقيد برقم قيد  138317وتم ايداعه بتاريخ
 1995-06-15برقم ايداع  4175تم التأشير فى تاريخ  2008-10-13بــ  :انتاجى ( مؤجر ) بالقطعه رقم
/2/5أ المنطقة الصناعية الخامسة أ  -مدينة برج العرب الجديدة
 - 169محمد حامد محمود حامد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-17برقم ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ :
 - 170محمد محروس علي عوض ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-17برقم ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ :
 - 171مى فوزى مختار محمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-17برقم ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ :
 - 172رانيا محمد عبد الوهاب مصطفى الخليفه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه
بتاريخ  2008-12-17برقم ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ :
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 - 173عاطف حسنى احمد محمد محمد خميس رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 2650
وتم ايداعه بتاريخ  2008-12-17برقم ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ  :تجديد
عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات  .إعادة تشكيل مجلس الدارة تفويض رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا كافة السلطات والصلحيات اللزمة لدارة الشركة وله في
سبيل ذلك تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات الرسمية كمأمورية الشهر العقاري ومصلحة السجل
التجاري والتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة
العامة لسوق المال ووزارات التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والعدل ومكاتب وادارات وسجل الموردين
والوكلء التجاريون والغرف التجارية وكافة الجهات الرسمية وغير الرسيمة كما له الحق في توكيل الغير في كل
او بعض مماتقدم كما له منفردا الحصول على التسهيلت الئتمانية والتعامل مع البنوك وابرام عقود القروض
والتوقيع عليها نيابة عن الشركة وكذا توقيع عقود البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والقسمة
والفرز والتجنيب وله تقديم الضمانات مقابل التسهيلت الئتمانية وكذا صرف وايداع وقبض المبالغ المستحقة
للشركة او عليها وفتح الحسابات البنكية واليداع والصرف منها ولبيع لنفسه او للغير و التوقيع علي بيع او شراء
اي اصل من اصول الشركة
 - 174اسماعيل حسنى احمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2008-12-17برقم ايداع  2611تم التأشير فى تاريخ  2008-12-17بــ  :استقاله
 - 175محمد جمال الدين عمر ابراهيم عضو منتدب المقيد برقم قيد  43347وتم ايداعه بتاريخ
 2004-06-02برقم ايداع  3466تم التأشير فى تاريخ  2009-06-25بــ :
 - 176طارق محمد السيد خالد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  43347وتم ايداعه
بتاريخ  2004-06-02برقم ايداع  3466تم التأشير فى تاريخ  2009-06-25بــ :
 - 177شهيره محمد الدسوقى السيد المندوه
حسن عضو منتدب المقيد برقم قيد  43347وتم ايداعه بتاريخ  2004-06-02برقم ايداع  3466تم
التأشير فى تاريخ  2009-06-25بــ :
 - 178عمرو عبد العظيم لشين برهام مدير المقيد برقم قيد  3371وتم ايداعه بتاريخ 2010-01-18
برقم ايداع  151تم التأشير فى تاريخ  2010-01-18بــ  :يمثل الستاذ /عمرو عبدالعظيم لشين برهام
الشركة في علقتها مع الغير منفردا وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .وله إجراء كافة العقود و المعاملت
الداخلة ضمن غرض الشركة و الخص تعيين ووقف و عزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم و مكافأتهم وقبض و دفع كافة المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات والذنية التجارية و
إبرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  .وله حق شراء
جميع المواد والمهمات و البضائع و المنقولت والمشتريات و المبادلت و القتراض بطريق العتمادات و
القروض غير المفتوح بها اعتمادات من البنوك و التعامل مع جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و البنوك و
المصارف و الهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و
غلق الحسابات والفراج عن رأس مال الشركة وبيع المحلت التجارية و العقارات والمنقولت و السيارة
والرهون و كذلك الشتراك في المؤسسات الخري ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا
بالصفة التي يتعامل بها  .وله الحق توكيل الغير فى كل او بعض ذكر
 - 179محمد ممدوح السيد عبده شحاته مدير المقيد برقم قيد  3371وتم ايداعه بتاريخ 2010-01-18
برقم ايداع  151تم التأشير فى تاريخ  2010-01-18بــ :
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 - 180خالد حسين فراج بدوى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11122وتم ايداعه بتاريخ
قررت الجمعية العامة
 2004-04-13برقم ايداع  1873تم التأشير فى تاريخ  2010-03-09بــ -2 :
العادية الموافقة بالجماع على تحديد إختصاصات رئيس مجلس الدارة المعين ونائبه لتصبح  ( :التوقيع أمام
الجهات الحكومية وغير الحكومية )  ،ووافق المجلس بالجماع على تفويض السادة التى أسماءهم  :السيد /
 26412011305711السيد /
ويحمل بطاقة رقم قومى
محمد أبو القاسم عبد المقصود
 26408221802192السيد /
ويحمل بطاقة رقم قومى
أيمن محمد أمين عبد السلم زويل
 27709220201091وذلك
ويحمل بطاقة رقم قومى
إسماعيل محمد محمد أحمد
فى التوقيع عن الشركة أمام كافة البنوك وكافة العمليات المصرفية وإصدار خطابات الضمان
وفتح العتمادات المستندية وإعتماد نماذج (  ) 4الخاصة بالستيراد والتوقيع على كافة الحوالت الصادرة بالعملة
المحلية والجنبية  ،كذلك التوقيع على عقود تأجير ماكينات الصراف الللى  ،والتوقيع على طلب التحويلت
الداخلية لصالح الغير وطلب دفاتر الشيكات وإستلمها وتفويض الغير
فى إستلم وتسليم كافة المراسلت والمعاملت البنكية التى تخص الشركة على أن يكون التوقيع على الشيكات "
لثنين منهما على القل " مع إحتفاظ كل من السيد  /خالد عباس احمد فتح اللـه ،
والسيد  /حمدى عباس أحمد فتح اللـه " عضوى مجلس الدارة " منفردين أو مجتمعين فى التوقيع عن الشركة
والمسئولية أمام الجهات الرسمية  ،ولكل منهما فى سبيل ذلك أوسع السلطات فى التوقيع أمام الجهات الحكومية
وغير الحكومية وكذلك التعامل لدى البنوك وفتح العتمادات والقتراض بأسم الشركة ولهما حق الرهن على أن
تكون تلك المعاملت بأسم الشركة ولمصلحتها  ،ولهم حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام شركات السمسرة
وتداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية وكافة الجراءات المتعلقة بالتنازل أو بيع أو تداول السهم ،
وكذلك لهما الحق منفردين أو مجتمعين فى التوقيع على عقود شراء الصول والتنازل عنها وبيعها وقبض الثمن
ول يعتد بعقود بيع
وذلك أمام الشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية
الصول أو التنازل عنها إل بعد موافقة الجمعية العامة العادية
– أما فى حالة شراء الصول فل يلزم موافقة الجمعية العامة العادية على الشراء.
 - 181محمد محمود السيد الدسوقى حجار عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  143507وتم ايداعه بتاريخ
 1997-05-06برقم ايداع  3491تم التأشير فى تاريخ  2010-04-07بــ  :ممثل عن مصر للتامين بدل
السيد  /عبد الناصر محمد عبد الوارث اعتبارا من 2022/5/8
 - 182خالد فولى فرج حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3718وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-20برقم ايداع  1647تم التأشير فى تاريخ  2010-06-20بــ :
 - 183محمد فولى فرج حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3718وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-20برقم ايداع  1647تم التأشير فى تاريخ  2010-06-20بــ :
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 - 184فولى فرج محمد حسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3718وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-20برقم ايداع  1647تم التأشير فى تاريخ  2010-06-20بــ  :قررت الجمعية العامة بالجماع
بالموافقة على إعادة تشكيل أعضاء مجلس ادارة شركة الصباح للصناعات الغذائية لمدة ثلث سنوات إعتبارا من
 30/05/2022إلى  29/05/2025و توصيفه على النحو التالي . :وتكون إختصاصاتهم كالتالي  :يمثل السيد/
فولى فرج محمد حسين  -رئيس مجلس الدارة  -الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وجميع
الوزارات والهيئات و القضاء والغير وله الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة وحق القتراض وحق كفالة الغير
وتوكيل الغير وكافة التسهيلت الئتمانية وجميع المعاملت المالية من البنوك وغيرها ورهن وبيع وشراء
واستبدال اموال الشركة المنقولة والعقارية وكذا بيع وشراء واستبدال جميع السيارات اللزمة لنشاط الشركة .
تفويض السيد  /محمد فولى فرج حسين – عضو مجلس الدارة – بالتوقيع وتقديم جميع الطلبات و المستندات
اللزمة إلى كافة الهيئات و الوزارات و الدارات المختصة بما فى ذلك الدارة العامة للشركات و الهيئة العامة
للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارات التجارة
الخارجية و التموين و التجارة الداخلية و العدل ومكاتب و إدارات سجل الموردين و الوكلء التجاريين و ل يلغى
هذا التفويض أى تفويض آخر صادر من الجمعية العامة .تفويض السيد  /خالد فولى فرج حسين – عضو مجلس
الدارة – بالتوقيع وتقديم جميع الطلبات و المستندات اللزمة إلى كافة الهيئات و الوزارات و الدارات المختصة
بما فى ذلك الدارة العامة للشركات و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و
الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارات التجارة الخارجية و التموين و التجارة الداخلية و العدل ومكاتب و إدارات
سجل الموردين و الوكلء التجاريين و ل يلغى هذا التفويض أى تفويض آخر صادر من الجمعية العامة .تفويض
السيد  /تامر حسن عبد اللطيف ابراهيم  13/07/1973مصر السكندرية رقم قومى 27307130200133
مدير عام لشركة الصباح للصناعات الغذائية ش.م.م و تكون اختصاصاته و صلحياته و مسئولياته كالتالى -1 :
الشراف الكامل على ادارة إنتاج المصانع و بتحمل كامل المسئولية القانونية أمام الشركة و كافة الجهات المعنية
عن أى مخالفة فى النتاج  -2له حق التوقيع و تمثيل الشركة أمام ادارات الصحة و التأمينات الجتماعية و مكتب
العمل و التموين و مصلحة الجمارك المصرية و أقسام و مراكز الشرطة و المرافق العامة – كالكهرباء و المياه و
الصرف الصحى و التليفونات و الغاز الطبيعى – على سبيل المثال ل الحصر – و الهيئات القضائية و مصلحة
الضرائب بأنواعها و الهيئات الحكومية و الغير الحكومية و يتعامل نيابة عن الشركة مع كل ذلك الجهات و توكيل
الغير عن الشركة أمام جميع الجهات سالفة الذكر و بيع و شراء و استبدال جميع السيارات اللزمة لنشاط الشركة
 -3الشراف الكامل على كافة النشاطات و العمليات اليومية فى الشركة  -4تمثيل الشركة فى المؤتمرات و
الجتماعات المحلية و القليمية و الدولية  -5له السلطة المطلقة و الحق الكامل فى مراجعة أعمال الموظفين و
محاسباتهم بالضافة الى توقيع الجزاءات الدارية و اصدار امر صرف الحوافز و المكافأت و بعد موافقة ممثل
مجلس الدارة لكل من المدير الدارى  ،و مدير النتاج  ،و مدير مكتب المدير العام  ،و مديرى الوحدات الدارية
و الدارات و أفراد العمل بمكتب المدير العام  ،السكرتارية التنفيذية  -6 .له الحق فى إصدار التوصيات الخاصة
فى توقيع الفصل و الجزاءات أو الحالة الى التحقيق و الحق المطلق فى توجيه السئلة لكافة المسئولين و العاملين
عن أحوال العمل و المشاكل التى تواجههم  .7له الحق المطلق فى اصدار كافة القرارات التى تحدث لتحسين
النتاج و فى نتائج العمال  .8حق الدارة التنفيذية  .9و يسأل مسئولية قانونية كاملة أمام الشركة و كافة الجهات
المعنية عن أى مخالفات تحدث فى النتاج أو مخالفة أحكام الصحة و السلمة المهنية أو مخالفة أحكام قانون العمل
و التامينات الجتماعية طول مدة تعينه  .تفويض السيد  /محمد سويلم فرج سويلم رقم قومى
 28204081201773مدير تجارى للشركة و تخويله حق التوقيع عن الشركة  -:حق التوقيع على عقود
المبيعات المحلية و عقود التصدير مع العملء فى الخارج  -2التوقيع على أوامر التوريد و عقود الوكلء التجاريين
وايجاد الحلول لمختلف المشاكل التجارية مع العملء و مسئوول مسئولية قانونية كاملة فى تحصيل مديونيات
الشركة البيعية و التصديرية  -3الشراف على عمليات الستيراد والتصدير وفقا للخطط الموضوعة وبحسب
المواصفات الفنية المحددة وخطة الشراء -4 .التفاوض من أجل التعاقد مع جهات داخلية أو خارجية لبيع المنتجات
 -5تطوير إجراءات وأساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة  -6متابعة ومراقبة تطوير أنظمة ومعايير الجودة
وإعداد التقارير الفنية والشراف الفني والداري على المرؤوسين ،وتقييم أدائهم وإنجازاتهم  -7مسئوول عن
حسابات العملء و تحصيل شيكات العملء  -8الشراف على صرف المنتجات و مسئوول عن من جودتها و
مطابقتها للمواصفات القياسية بكل دولة و التأكد من سلمة المنتجات قبل خروجها للمستهلك .
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 - 263محمد مصطفي ضيف محمدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
 - 264اسامة محمد السعيد على ابراهيم عبدربه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6010وتم ايداعه
بتاريخ  2013-09-17برقم ايداع  2292تم التأشير فى تاريخ  2013-09-17بــ :
 - 265فهد احمد التركاوى مدير عام المقيد برقم قيد  4589وتم ايداعه بتاريخ  2011-10-17برقم
ايداع  2170تم التأشير فى تاريخ  2013-10-22بــ :
 - 188احمد السيد محمد شامه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3791وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-21برقم ايداع  1980تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ  :اعاده تشكيل مجلس الداره
وتجديد فتره العضويه لفتره مقبله على ان يكون حق التوقيع عن الشركة كالتى  - 1 :أ  .د  /احمد السيد محمد
رئيس مجلس الدارة  - 2أ  .د  /احمد عبد الرازق عبد الفتاح سوكه
شامة
عضو مجلس الدارة على ان يكون لهما حق التوقيع مجتمعين عن الشركة فى اى غرض من أغراضها والتعامل
مع البنوك والهيئات المالية فى اليداع او السحب لكافة المبالغ بجميع العملت المصرية والجنبية والتوقيع على
الشيكات وفتح الحسابات البنكية والرهن والقتراض والتعاقد مع الغير سواء فى الداخل او الخارج واجراء كافة
العقود والمعاملت الداخلة فى غرض الشركة ونشاطها والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .
 - 189محمد محمد وهبى محمود الكاتب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3791وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-21برقم ايداع  1980تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ :
 - 190احمد حسام محمد احمد عبد ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3791وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-21برقم ايداع  1980تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ :
 - 191علء الدين محمد عثمان الزواوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3791وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-21برقم ايداع  1980تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ :
 - 192عماد الدين عبد المنعم على احمد عريضه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3791وتم ايداعه
بتاريخ  2010-07-21برقم ايداع  1980تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ :
 - 193احمد عبد الرزاق عبد الفتاح سوكه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3791وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-21برقم ايداع  1980تم التأشير فى تاريخ  2010-07-21بــ :
 - 194ياشار حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115867وتم ايداعه بتاريخ
 1986-01-28برقم ايداع  547تم التأشير فى تاريخ  2010-12-05بــ :
 - 195طارق محمد عثمان عثمان ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115867وتم ايداعه بتاريخ
 1986-01-28برقم ايداع  547تم التأشير فى تاريخ  2010-12-05بــ :
 - 196شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  115867وتم
ايداعه بتاريخ  1986-01-28برقم ايداع  547تم التأشير فى تاريخ  2010-12-05بــ :
 - 197حسن عباس حلمى رفله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  115867وتم ايداعه
بتاريخ  1986-01-28برقم ايداع  547تم التأشير فى تاريخ  2010-12-05بــ  :اعتماد التشكيل الحالي
لمجلس إدارة شركة سيف للمستحضرات الدوائية  -سيف فارما بكافة الختصاصات والمسئوليات المسندة إليه
والمثبتة في السجل التجاري للشركة
 - 198محمد شيرين حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115867وتم ايداعه بتاريخ
 1986-01-28برقم ايداع  547تم التأشير فى تاريخ  2010-12-05بــ :
 - 199معوض عبد ا عمر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  115867وتم ايداعه بتاريخ
 1986-01-28برقم ايداع  547تم التأشير فى تاريخ  2010-12-05بــ :
 - 200محمد صلح الدين ابراهيم رضوان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3297وتم ايداعه بتاريخ
 2009-12-16برقم ايداع  2673تم التأشير فى تاريخ  2010-12-12بــ  :تجديد مده مجلس الداره لثلث
سنوات قادمه بنفس التشكيل والصلحيات والتفويضات الوارده بالسجل التجارى
 - 201محمد محمود محمد هلول رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4223وتم ايداعه
بتاريخ  2011-03-23برقم ايداع  501تم التأشير فى تاريخ  2011-03-23بــ :
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 4223وتم ايداعه بتاريخ

 - 202حازم ابراهيم مصطفى ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 2011-03-23برقم ايداع  501تم التأشير فى تاريخ  2011-03-23بــ :
 - 203محمد حامد مختار مشرف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4223وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-23برقم ايداع  501تم التأشير فى تاريخ  2011-03-23بــ :
 - 204ابراهيم عوض جابر رزق شويل نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  4223وتم
ايداعه بتاريخ  2011-03-23برقم ايداع  501تم التأشير فى تاريخ  2011-03-23بــ :
 - 205عادل عبد العزيز عبد الحليم جاد مدير المقيد برقم قيد  4223وتم ايداعه بتاريخ 2011-03-23
برقم ايداع  501تم التأشير فى تاريخ  2011-03-23بــ  :صيدلي مسئول بالشركة له حق التوقيع و الدارة
منفردا فيما يتعلق بالنواحى الفنية الخاصة بالشركة وغير مسئول عن التصنيع و التركيب وسوء الستخدام وعدم
مطابقة المنتج للموصفات القياسية التى تقررها وزارة الصحة .
 - 206هاله المغاورى ابراهيم غزال عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4223وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-23برقم ايداع  501تم التأشير فى تاريخ  2011-03-23بــ :
 - 207سامح صابر عبد الحافظ سليمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4223وتم ايداعه بتاريخ
 2011-03-23برقم ايداع  501تم التأشير فى تاريخ  2011-03-23بــ :
 - 208عمر اسماعيل ابراهيم حسنين رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4288وتم ايداعه
بتاريخ  2011-05-04برقم ايداع  778تم التأشير فى تاريخ  2011-05-04بــ  :اول -:الموافقة على
تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات مع البقاء على تشكيل المجلس كما هو واختصاصات المجلس كما
هي .ثانيا  -:الموافقة على إضافة الصلحيات التية لمجلس الدارة  -:يكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة
للستاذ  /عمر إسماعيل إبراهيم حسنين – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وحده منفردا حيث أنه يمثل
الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  ،وله الحق في
إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ،وله
حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات
والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك ،والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك
والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة  ،وبيع العقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في
المؤسسات الخرى وذلك كله وحده منفردا وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ،
 - 209احمد عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4863وتم ايداعه
بتاريخ  2012-02-26برقم ايداع  511تم التأشير فى تاريخ  2012-02-26بــ  :يكون للسيد /عبد المنعم
عبد الواحد احمد اباظة رئيس مجلس الدارة والسيد /احمد عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظة نائب رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب حق الدارة والتوقيع (مجتمعين او منفردين) ويكون لهم (مجتمعين) حق تمثيل الشركة
والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والمعاوضه للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام
الشهر العقاري .ويكون لهم ( منفردين ) حق التوقيع امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال العام والخاص واثبات التاريخ علي عقود اليجار والبراء والتصالح والنكار والتصديق علي العقود
والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية واي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية
كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 210يحى شيمى على الشيمى وكيل مفوض المقيد برقم قيد  9568وتم ايداعه بتاريخ 2005-01-30
برقم ايداع  58تم التأشير فى تاريخ  2012-03-01بــ  :الموافقه بالجماع على تعيين الساده /الستاذ  /يحى
شيمى على الشيمى الستاذ  /محمد احمد احمد السرسى الستاذ  /هشام خميس احمد على كوكلء مفوضين
للشركة لدى كافة البنوك والمصارف ويكون لى اثنين منهم مجتمعين حق التوقيع عن الشركة بكافة المعاملت
والتصرفات البنكية من فتح وغلق الحسابات واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات
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 - 211فيشمبر سندرداس بدلنى مدير و شريك المقيد برقم قيد  134231وتم ايداعه بتاريخ
 1993-04-27برقم ايداع  2626تم التأشير فى تاريخ  2012-03-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع عن
الشركة لجميع الشركاء المتضامنين بالشركة مجتمعين أو منفردين ولهم الحق فى القتراض من البنوك والحق فى
التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها للغير لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول
وذلك للنفس أو للغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ــــ على أل تمتد عقود القتراض أو الرهن
والتصرف فى أصول الشركة إلى المبانى والنشاءات المقامة على موقع الشركة بالمنطقة الحرة العامة
بالسكندرية ـــ والتصرف فى أصول الشركة بما ل يخالف نص المادة ( )23من لئحة نظام إدارة المناطق الحرة
ولهم الحق فى توكيل وكفالة الغير على أل تشمل كفالة الغير تقديم المباني والنشاءات المقامة على أرض المنطقة
المرخص بها للمشروع كتأمين عيني للوفاء باللتزامات وأن تقتصر الكفالة على الوفاء النقدي وليس العيني
وتفويض الغير وذلك لصالح البنوك أو الغير بإسم الشركة ولصالحها لجميع الشركاء المتضامنين فيها مجتمعين أو
منفردين وهم :ــــ ـــ السيد  /فيشمبر سندرداس بدلنى  .ـــ السيد  /جيتندرا أوطانى أشوك كومار  .ـــ السيدة /
ميينا أسورلل كوسلنى  .ـــ السيدة  /مونيكا أسورلل كوسلنى  .مجتمعين أو منفردين من جميع البنوك
وإعطائهم الحق فى إتخاذ ما يلزم لذلك ويكون لكل منهم الحق فى تمثيل الشركة مجتمعين أو منفردين فى علقاتها
مع الغير وفى التعامل بأسمها وإبرام كافة العقود والعمال والمعاملت التى تصدر تحت أسم الشركة ولمصلحتها
وكذا التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى أصول الشركة ـــ فيما عدا المبانى والنشاءات المقامة على موقع
الشركة بالمنطقة الحرة العامة بالسكندرية ـــ بما ل يخالف نص المادة ( )23من لئحة نظام إدارة المناطق الحرة
ــــ وبيع وشراء السيارات وترخيص وتجديد رخص السيارات المملوكة للشركة والتوقيع على عقود البيع النهائية
والبتدائية بالشهر العقارى وتوكيل أو تفويض الغير فى ذلك ويكون لكل منهم ـــ مجتمعين أو منفردين الحق فى
ذلك وأن ينيبوا الغير فى التوقيع عنهم بموجب توكيل رسمى فى كل أو بعض ما ذكر
 - 212ممدوح محمد محمد زهران رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5124وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-01برقم ايداع  1610تم التأشير فى تاريخ  2012-07-01بــ :
 - 213احمد سعيد سعد مبروك رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  5144وتم ايداعه
بتاريخ  2012-07-12برقم ايداع  1711تم التأشير فى تاريخ  2012-07-12بــ  :تشكيل مجلس إداره
 -1يكون لعضاء مجلس الداره الحق في التي  :يكون للسيد  /أحمد سعيد سعد مبروك رئيس مجلس إداره و
العضو المنتدب ( منفردا ) حق القيام ببيع اي من اصول الشركه مستقبل  .و يكون للسيد محمود سعيد سعد مبروك
عضو مجلس الداره الحق في إتمام إجراءات البيع لدي الشهر العقاري لي من الصول المملوكه للشركه-2 .
الموافقه بالجماع علي تجديد عضويه اعضاء مجلس الداره لثلث سنوات القادمه .
 - 214محمود سعيد سعد مبروك عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5144وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-12برقم ايداع  1711تم التأشير فى تاريخ  2012-07-12بــ :
 - 215سعيد سعد مبروك حسن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5144وتم ايداعه بتاريخ
 2012-07-12برقم ايداع  1711تم التأشير فى تاريخ  2012-07-12بــ :
 - 216صافي ضوقه شامخ سرير عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5209وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-30برقم ايداع  2013تم التأشير فى تاريخ  2012-08-30بــ :
 - 293علء عبد العظيم عبد العظيم أحمد ابو النجا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 7301
وتم ايداعه بتاريخ  2015-03-11برقم ايداع  770تم التأشير فى تاريخ  2015-03-11بــ :
 - 305محمد ابو سبع فتوح ابو سبع الجوهرى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8018وتم ايداعه
بتاريخ  2015-12-24برقم ايداع  4176تم التأشير فى تاريخ  2015-12-24بــ  :المنتدب
 - 306باسم نصر حسين على عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  8018وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-24برقم ايداع  4176تم التأشير فى تاريخ  2015-12-24بــ :

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

Page 133 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 217عبد القادر ضوقة شامخ سرير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5209وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-30برقم ايداع  2013تم التأشير فى تاريخ  2012-08-30بــ  :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 وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين
ولرئيس مجلس اداره الشركه الحق فى الفراج عن راس مال الشركه المودع لدى البنك .وللسيد  /عبدالقادر
ضوقه شامخ سرير (رئيس مجلس الداره ) والسيد  /صافي ضوقه شامخ سرير (عضو مجلس الداره ) والسيد /
علي صافي ضوقه شامخ (عضو مجلس الداره ) (مجتمعين او منفردين ) كافه السلطات والصلحيات لداره
الشركه والتوقيع نيابه عنها امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم والمصالح المختلفه وشراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت
والسيارات والمقطورات والعقارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف بكافه معاملتها من سحب وايداع
وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال المودع لديها باسم الشركه واستصدار خطابات
وشهادات الضمانولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام كافه
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع علي كافه العقود امام
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحه الضرائب ولهم حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 218على صافى ضوقه شامخ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5209وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-30برقم ايداع  2013تم التأشير فى تاريخ  2012-08-30بــ :
 - 219هشام على محمد محمد نوح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5238وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-13برقم ايداع  2135تم التأشير فى تاريخ  2012-09-13بــ -1 :تجديد مده عضويه اعضاء
مجلس الداره -2-اضافه اختصاصات لرئيس مجلس اداره الشركه السيد/هشام على محمد محمد نوح وعضو
مجلس الداره السيد /احمد محمد جميل محمود احمد الحاج وهى حق بيع اصول الشركه مجتمعين او منفردين.
 - 220طارق احمد سعد رسلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5249وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-18برقم ايداع  2168تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ :
 - 221طارق احمد سعد رسلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5249وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-18برقم ايداع  2168تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ :
 - 222شريف احمد سعد السيد رسلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5249وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-18برقم ايداع  2168تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ :
 - 223شريف احمد سعد السيد رسلن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5249وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-18برقم ايداع  2168تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ  :إعادة تشكيل مجلس الدارة و
يمثل رئيس مجلس الدارة السيد /شريف احمد سعد السيد رسلن الشركة فى علقتها مع الغير و لة فى هذا الصدد
أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ لو صراحة عقد الشركة أو القانون أو لءحتة
التنفيذية و لة الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع و التوقيع عن الشركة أمام الشهر العقارى و الجهات
الحكومية و الغير الحكومية و الشركات و الفراد و التوقيع لدى البنوك و المصارف على المعاملت المالية و فتح
الحسابات و التوقيع على الشيكات و خطابات الضمان و العتمادات المساندة و السحب و اليداع و لة حق
القتراض و الرهن منفردا و كفالة الغير منفردا للسيد شريف احمد سعد السيد رسلن رئيس مجلس الدارة و
التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و الرهن و القرض
 - 224سهير عبيد محرم رسلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5249وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-18برقم ايداع  2168تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ :
 - 225سهير عبيد محرم رسلن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5249وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-18برقم ايداع  2168تم التأشير فى تاريخ  2012-09-18بــ :
 - 226احمد سعد احمد الزهار مدير و شريك المقيد برقم قيد  147661وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-11برقم ايداع  5732تم التأشير فى تاريخ  2012-11-07بــ  :خروج عدد  3شركاء موصيين
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 - 227محمد احمد سعد احمد الزهار مدير و شريك المقيد برقم قيد  147661وتم ايداعه بتاريخ
 1998-07-11برقم ايداع  5732تم التأشير فى تاريخ  2012-11-07بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع و
المسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد  /احمد سعد احمد الزهار و السيد  /محمد احمد سعد
احمد الزهار مجتمعين او منفردين و لهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها مع
جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص و البنوك و الرهن و
القتراض و التوقيع علي الشيكات و صرفها و جميع اعمال التصرف التي تمس اصول الشركة من توقيع علي
عقود بيع او رهن او شراء لكل ما هو ثابت و منقول و علي الخص السيارات و المباني و المعدات او
تسهيلت ائتمانية او قروض و لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 228طارق محمد رشاد ابراهيم صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5551وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-05برقم ايداع  335تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ :
 - 229حسن محمد خميس محمود نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  5551وتم
ايداعه بتاريخ  2013-02-05برقم ايداع  335تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ :
 - 230حسام محمد ابو العنين ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5551وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-05برقم ايداع  335تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ :
 - 231اشرف محمود مختار عبد الرحمن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5551وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-05برقم ايداع  335تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ :
 - 307سمير ابراهيم محمد احمد عبدالغنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8018وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-24برقم ايداع  4176تم التأشير فى تاريخ  2015-12-24بــ :
 - 232نبيل خالد محمد عبد الملك منيب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5551وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-05برقم ايداع  335تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ  :ممثل عن شركة دار الشعة
للخدمات الطبية ش.م.م  -إعادة تشكيل مجلس الدارة تحديد اختصاصات مجلس الدارة كالتالي -:يكون حق
الدارة و التوقيع و المسؤولية أمام الجهات الرسمية للدكتور  /حسن محمد خميس محمود  -نائب رئيس مجلس
الدارة و العضو المنتدب  -و الدكتور  /محمد إيهاب سامى فؤاد رضا  -نائب رئيس مجلس الدارة  -و الستاذ /
نبيل خالد محمد عبد الملك منيب ممثل عن شركة دار الشعة للخدمات الطبية ش.م.م  -مجتمعين أو منفردين  -و
لهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها مع جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص داخل أو خارج مصر و لهم  -مجتمعين أو منفردين  -حق التوقيع
على عقود البيع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعقارات و المنقولت و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة
أمام الشهر العقاري داخل أو خارج مصر و لهم  -مجتمعين أو منفردين  -الحق في التوقيع على كافة عقود
القتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للنفس او للغير و أمام
كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك و اى نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و
الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح العتمادات المستندية البنكية داخل أو خارج مصر و لهم  -مجتمعين أو
منفردين  -الحق في توكيل او تفويض الغير و ذلك لصالح البنوك او الغير فى كل أو بعض ما ذكر داخل أو
خارج مصر.
 - 233عماد محمد سعيد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5551وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-05برقم ايداع  335تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ :
 - 234محمد ايهاب سامى فؤاد رضا نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5551وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-05برقم ايداع  335تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ :
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 - 235رياض جاك قليونجى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5552وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-05برقم ايداع  337تم التأشير فى تاريخ  2013-02-05بــ  :الموافقه بالجماع على منح
التشكيل الجديد للمجلس الختصاصات التية  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص
مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة و يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام
القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت
والتعهدات ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن
الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفرج عن راس المال واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق
التوقيع على عقود الشراء والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد اوبالجل وله الحق فى فتح او غلق او انشاء فروع او وكالت للشركة داخل او خارج جمهورية مصر
العربية وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكرولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة
(مجتمعين ) حق بيع اصول الشركة وحق الرهن والقتراض والستدانة من البنوك .
 - 236صفاء محمد خميس محمد عبد البارى مدير فرع المقيد برقم قيد  5574وتم ايداعه بتاريخ
 2013-02-12برقم ايداع  318تم التأشير فى تاريخ  2013-02-12بــ :
 - 237محمد مصطفى فهمى ابراهيم رزق مدير عام المقيد برقم قيد  5744وتم ايداعه بتاريخ
 2013-04-28برقم ايداع  1116تم التأشير فى تاريخ  2013-04-28بــ  :يمثل المدير الشركة في علقاته
مع الغير وله في هذا الصدد (منفردا) أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض
الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض
ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وله حق شراء جميع المـواد والمهمات والبضائع
والمنقولت والقراض بطريق العتمادات  ،والتعامل مع الجمارك ووزارة النقل البحري ومسئول عن التخليص
الجمركي للشركة والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات باسم ولصالح
الشركة وتحقيقا لغراضها والفراج عن راس المال والقروض والرهن وبيع المحلت التجارية والعقارات وكذلك
الشتراك في المؤسسات الخرى وحق وبيع السيارات والصول الثابتة والمنقولة والتعامل الجهات الحكومية وغير
الحكومية وكل ماسبق (منفردا) ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل
بهاوله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 238سامح رجب عمر آدم مدير عام المقيد برقم قيد  5784وتم ايداعه بتاريخ  2013-05-15برقم
ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  2013-05-15بــ :
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 - 240بسمه عامر محمد عمر عامر مدير فنى المقيد برقم قيد  5784وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-15برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  2013-05-15بــ  :للمعمل )يمثل السيد  /سامح
رجب عمر ادم والسيدة  /رانيا صلح احمد احمد الشركة في علقتها مع الغير و لهما ( مجتمعين أو منفردين ) في
هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون
أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة  ،و لهما ( مجتمعين أو منفردين ) اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن
غرض الشركة و التعامل مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية
التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة
الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة
للحياء بكافة محافظات الجمهورية و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و إبرام جميع
العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و التوقيع أمام الشهر العقاري علي
عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسي للشركة ،و لهما (مجتمعين أو منفردين ) الحق في
قبض و استلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية أو بشيكات  ،و لهما ( مجتمعين أو منفردين ) حق شراء
و بيع جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت  ،و لهما (مجتمعين أو منفردين ) التعامل مع البنوك و
المصارف و الهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و
غلق الحسابات و الفراج عن رأسمال الشركة و الرهن و القتراض و التسهيلت الئتمانية و التمويل و التصرف
في أي أصل من أصول الشركة وللسيد  /سامح رجب عمر ادم والسيدة  /رانيا صلح احمد احمد والسيدة  /بسمة
عامر محمد عمر عامر ( مجتمعين او منفردين ) تعيين و وقف و عزل وكلء مستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم
و أجورهم و مكافآتهم و قبض و دفع كافة المبالغ ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه للمدير مشفوعا
بالصفة التي يتعامل بها و لهم تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 241محمد احمد السيد محمود السبخي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5791وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-19برقم ايداع  1316تم التأشير فى تاريخ  2013-05-19بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة للشركة
لمدة ثلث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية
 - 242غادة متولى زكريا النمرسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5812وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-28برقم ايداع  1416تم التأشير فى تاريخ  2013-05-28بــ :
 - 243عفاف عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5812وتم ايداعه
بتاريخ  2013-05-28برقم ايداع  1416تم التأشير فى تاريخ  2013-05-28بــ :
 - 244ناصر متولي زكريا النمرسي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5812وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-28برقم ايداع  1416تم التأشير فى تاريخ  2013-05-28بــ  :تجديد تشكيل مجلس الدارة مع
بقاء نفس الصلحيات
 - 245خالد متولى زكريا النمرسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5812وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-28برقم ايداع  1416تم التأشير فى تاريخ  2013-05-28بــ  :منتدب
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 - 246ناصر متولي زكريا النمرسي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5812وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-28برقم ايداع  1416تم التأشير فى تاريخ  2013-05-28بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ،لمجلس الدارة
الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
ويكون للسيد  /ناصر متولي زكريا النمرسي -رئيس مجلس الدارة والسيد  /خالد متولي زكريا النمرسي  -عضو
مجلس الدارة المنتدب (مجتمعين أو منفردين) الحق في التوقيع نيابة عن الشركة في كافة المعاملت و كذا إبرام
كافة العقود الناقلة للملكية من شراء العقارات التي تدخل ضمن غرض الشركة و كذا لهما الحق في صرف قيمة
القروض من البنوك المختلفة و كذا شراء الراضي و السيارات والصول الثابتة و التوقيع بذلك باسم الشركة
بالشهر العقاري و الحق في التعامل مع البنوك بالسحب و اليداع و فتح و غلق الحسابات والتوقيع على الشيكات
باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغرضها  ،وكذا عمل التوكيلت والتفويضات للسادة المحامين والمحاسبين وللغير
نيابة عن الشركة في كل أو بعض ما ذكر  .ويكون للسيد  /ناصر متولي زكريا النمرسي -رئيس مجلس الدارة
والسيد  /خالد متولي زكريا النمرسي  -عضو مجلس الدارة المنتدب (مجتمعين) الحق في التوقيع نيابة عن
الشركة في كافة المعاملت و كذا إبرام كافة العقود الناقلة للملكية من بيع العقارات التي تدخل ضمن غرض
الشركة و كذا لهما الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها
من ثابت أو منقول و ذلك للنفس أو للغير  ،و أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك و كذا بيع
الراضي و السيارات والصول الثابتة و التوقيع بذلك باسم الشركة بالشهر العقاري وذلك لصالح البنوك أو الغير
 ،وكذا عمل التوكيلت والتفويضات للسادة المحامين والمحاسبين وللغير نيابة عن الشركة في كل أو بعض ما ذكر
.
 - 247هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  1460تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 248هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-02
برقم ايداع  1461تم التأشير فى تاريخ  2013-06-02بــ :
 - 266مشعل سليمان  MASAL SULEYMANمدير عام المقيد برقم قيد  4589وتم ايداعه بتاريخ
 2011-10-17برقم ايداع  2170تم التأشير فى تاريخ  2013-10-22بــ  :يمثل المديرون الشركة في
علقاتها مع الغير ولهم (مجتمعين أو منفردين) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها في
ما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ،ولهم إجراء كافة العقود
والمعاملت ضمن غرض الشركة وعلى الخص :تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهمومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع أمام الشهر العقاري على كافة العقود ،والحق في قبض واستلم المبالغ المستحقة
للشركة سواء كانت نقدية أو بشيكات وحق بيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت ،والتعامل مع البنوك
والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من أنواع المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة  ،ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا
بالصفة التي يتعامل بها ،كما لهم حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات القضائية والنيابات وأقسام الشركة ،ولهم حق
التنازل والبراء والتصالح في الدعاوى المرفوعة من الشركة أو على الشركة ،كما لهم حق بيع وشراء سيارات
باسم الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة إدارات المرور.
 - 267شجاع جلوى الغفيلى مدير عام المقيد برقم قيد  4589وتم ايداعه بتاريخ  2011-10-17برقم
ايداع  2170تم التأشير فى تاريخ  2013-10-22بــ :
 - 268امجد منير جرجس عازر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1609وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ - :ممثل عن وزاره الماليه-
 - 269سعد عبد المجيد سعد عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  1609وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ  :انهاء العضويه بتاريخ
2022-2-28م
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 - 270هشام لطفي محمد سيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1609وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ  :ممثل عن المصرية القابضة
للغازات الطبيعية  -ايجاس
 - 271سمير محمد الليثى عليان محمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1609وتم
ايداعه بتاريخ  2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ  :ممثل عن الشركة
المصريه القابضة للبترو كيماويات (ايكم) -تجديد مجلس الداره لفتره اخرى
 - 272طارق كمال على القلوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1609وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ  :من ذوى الخبره -اعتبارا من
2022-2-1م
 - 273اسامه السيد محمد ابو الوفا الغنيمى التفتازانى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1609وتم ايداعه
بتاريخ  2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ  :ممثل عن الهيئه
المصريه العامه للبترول
 - 274محمد سعد محمد أبو العل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1609وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ  :ممثل عن بنك الستثمار القومى
 - 275منال ابو الفضل ابو العل حماد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1609وتم ايداعه بتاريخ
 2007-06-04برقم ايداع  847تم التأشير فى تاريخ  2013-11-10بــ  :ممثل عن بنك الستثمار القومى
 - 276احمد السيد احمد طلبة مدير عام المقيد برقم قيد  6192وتم ايداعه بتاريخ  2013-12-12برقم
ايداع  3087تم التأشير فى تاريخ  2013-12-12بــ  :يمثل المدير السيد  /أحمد السيد أحمد طلبه إبراهيم
الشرقاوى (منفردا) "مدير عام الشركة" الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع سلطات فى إدارة
الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة
وله حق إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء
مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة من النقد أو بالجل والتوقيع أمام الشهر العقارى على كافة
العقود وله الحق فى قبض وإستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية أو بالشيكات وله حق شراء وبيع
جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وبيع وشراء السيارات  ،وله الحق فى التعامل مع البنوك والمصارف
والهيئات المالية بأى نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات
والفراج عن رأس مال الشركة والرهن والقرض والتصرف فى أى أصل من أصول الشركة ول يكون التصرف
ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفه التى يتعامل بها وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو
بعض ماذكر .
 - 277أحمد أسامة نصر الدين محمد مصطفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6407وتم ايداعه
بتاريخ  2014-03-09برقم ايداع  664تم التأشير فى تاريخ  2014-03-09بــ  :استقاله -يتم رفع المر
الوقتى رقم  2لسنة  2021الخاص باسم السيد  /احمد اسامة نصر الدين محمد مصطفى شركة ميديكال
الزمزم للخدمات الطبية ش.م.م حيث ان المذكور تم استقالته بمحضر اجتماع بتاريخ  2017-2-23وتم
التاشير بقبول الستقاله بتاريخ 2017-3-9
 - 278محمد فرج ابراهيم مبروك مدير فرع المقيد برقم قيد  6412وتم ايداعه بتاريخ 2014-03-11
برقم ايداع  692تم التأشير فى تاريخ  2014-04-29بــ :
 - 291محمد عبد الفتاح السيد احمد فرج عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7301وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-11برقم ايداع  770تم التأشير فى تاريخ  2015-03-11بــ :
 - 292وائل ابراهيم قبارى عبد الخالق نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7301وتم ايداعه بتاريخ
 2015-03-11برقم ايداع  770تم التأشير فى تاريخ  2015-03-11بــ :
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 - 279هيثم على عبد ا ابو مضاوى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  6670وتم ايداعه
بتاريخ  2014-07-06برقم ايداع  1788تم التأشير فى تاريخ  2014-07-06بــ  :تحديد الختصاصات
كما يلى  -:لرئيس مجلس الدارة (والعضو والمنتدب ) الحق في التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعاهدات من مجلس الدارة  ،ولمجلس الدارة الحق في ان يعين
عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة (مجتمعين او منفردين)  .ولرئيس
مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة المنتدبين (مجتمعين او منفردين) الحق في التعامل مع كافة الجهات
الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس مال
الشركة وفتح وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها ولهم (مجتمعين) حق القتراض والرهن
ولهم مجتمعين الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما سبق.
 - 280احمد على عبدا ابومضاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6670وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-06برقم ايداع  1788تم التأشير فى تاريخ  2014-07-06بــ  :المنتدب
 - 281محمد جمعه علي ابومضاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6670وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-06برقم ايداع  1788تم التأشير فى تاريخ  2014-07-06بــ  :المنتدب
 - 282محمد سعيد محمد يوسف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6723وتم ايداعه بتاريخ
 2014-08-05برقم ايداع  2016تم التأشير فى تاريخ  2014-08-05بــ  :تجديد مجلس الدارة الحالى لمدة
ثلث اعوام اخرى مع بقاء تشكيله على ما هو عليه
 - 283الشيماء صابر بدير إمبابي الجيار مدير و شريك المقيد برقم قيد  6825وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-16برقم ايداع  2423تم التأشير فى تاريخ  2014-09-16بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنة السيدة  /الشيماء صابر بدير امبامي الجيار ولها منفرده ،
وذلك في التوقيع عن الشركة علي فتح وغلق الحسابات البنكية بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع علي
الشيكات والتحويلت بجميع انواعها ولهما حق القتراض او الرهن من جميع البنوك واصدار خطابات الضمان
وكافه المعاملت المصرفية بجميع انواعها لدي جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة كما يكون كافه الصلحيات
وسلطه التوقيع عن الشركة علي القروض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع انواعها وكذلك التوقيع
علي العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع امام كافه
المصالح الحكومية والغير حكومية والقيام بتسجيل الدفاتر القانونية والتجارية واثبات التاريخ علي العقود والوراق
واستلمها والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافه انواعها امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة
المالية ومصلحه الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها والسجل التجاري والغرف التجارية ولهم حق تمثيل الشركة امام
البورصة المصرية ومصلحه الجمارك ووزارة المالية ووزارة السياحة والدارات التابعة لها وهيئه التنمية
السياحية ومكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب القوي العاملة ومأموريات الضرائب المختلفة ولجان الطعن
والتصالح وجميع شركات التأمين العامة والخاصة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وحق وشراء
وبيع والترخيص وتجديد الترخيص للسيارات والميكرو باصات والتوبيسات وكافه الجراءات الخاصة بها امام
ادارات ونيابات المرور بجميع مديريات امن الجمهورية وانهاء الجراءات امام ادارات المرور المختلفة والحق في
عمل التوكيلت الرسمية والقضائية امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ولهم حق تفويض وتوكيل الغير
في كل او بعض مما سبق
 - 284عبد ا محمد عكنش عوض حامد مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6825وتم ايداعه بتاريخ
 2014-09-16برقم ايداع  2423تم التأشير فى تاريخ  2014-09-16بــ :
 - 285عبد الوهاب سليمان عبد الوهاب سليمان مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6825وتم ايداعه
بتاريخ  2014-09-16برقم ايداع  2423تم التأشير فى تاريخ  2014-09-16بــ :
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 - 286محمد سيد احمد محجوب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6930وتم ايداعه بتاريخ
 2014-11-04برقم ايداع  2911تم التأشير فى تاريخ  2014-11-04بــ  :تفويض رئيس مجلس الدارة
منفردا فى التوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام الغير وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على
كافة العقود واللتزامات باسم الشركة  ،ولرئيس مجلس الدارة السيد  /محمد سيد احمد محجوب  ،وعضو مجلس
الدارة السيد  /على سيد احمد محجوب  ( ..مجتمعين أو منفردين ) حق التوقيع أمام البنوك وفتح الحسابات باسم
الشركة والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات واستلم كشوف الحساب والقتراض والرهن وكافة المعاملت
المالية مع البنوك وشراء كافة الموال المنقولة والعقارية والسيارات باسم الشركة وله أن يفوض أو يوكل من يشاء
فى كل أو بعض ما سبق .
 - 287جرجس فكري اسناسيوس روفائيل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3799وتم ايداعه
بتاريخ  2010-07-22برقم ايداع  2005تم التأشير فى تاريخ  2015-01-08بــ :
 - 288رأفت فكري اسناسيوس روفائيل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3799وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-22برقم ايداع  2005تم التأشير فى تاريخ  2015-01-08بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة مع
البقاء علي كافة صلحيات مجلس ادارة الشركة كما هي مؤشر بها بالسجل التجاري
 - 289نشأت فكري اسناثيوس روفائيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3799وتم ايداعه بتاريخ
 2010-07-22برقم ايداع  2005تم التأشير فى تاريخ  2015-01-08بــ :
 - 290ياسرالسيد ابراهيم الدرينى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7221وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-12برقم ايداع  444تم التأشير فى تاريخ  2015-02-12بــ  :تجديد مدة عضوية مجلس الدارة
لمدة ثلث سنوات مع الحتفاظ بنفس الصلحيات الواردة فى السجل التجارى .
 - 294علء عبد العظيم عبد العظيم أحمد ابو النجا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 7301
وتم ايداعه بتاريخ  2015-03-11برقم ايداع  770تم التأشير فى تاريخ  2015-03-11بــ  :تحديد
اختصاصات مجلس ادارة الشركة وذلك 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 ان يعين
عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  ،ولرئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب السيد /علء عبدالعظيم عبدالعظيم احمد والسيد /وائل ابراهيم قبارى عبدالخالق نائب
رئيس مجلس الدارة ( مجتمعان او منفردان ) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع نيابة عنها
امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والشهر العقارى بكافة
اشكالهم ولهما حق التوقيع على عقود شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والراضى
والعقارات والوحدات السكنية باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض
والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج والسحب عن رأس
المال المودع فى البنك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التعامل مع التحاد المصرى
لمقاولى التشييد والبناء ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وآجورهم ولهما
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر ..الموافقة المسبقة من قبل الجمعية العامة على بيع الصول .
 - 295احمد صلح حسن محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7492وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-24برقم ايداع  1695تم التأشير فى تاريخ  2015-05-24بــ  :تجديد مده مجلس الدارة لمدةة
ثلث سنوات بنفس الصلحيات السابقة بالسجل التجارى
 - 296فاطمة صلح السيد عبد العزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7492وتم ايداعه بتاريخ
 2015-05-24برقم ايداع  1695تم التأشير فى تاريخ  2015-05-24بــ  :استقاله
 - 297هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2015-10-07
برقم ايداع  3207تم التأشير فى تاريخ  2015-10-07بــ :
 - 298هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2015-11-22
برقم ايداع  3721تم التأشير فى تاريخ  2015-11-22بــ :
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 - 299احمد محمد ماهر احمد المغربى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7932وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-24برقم ايداع  3763تم التأشير فى تاريخ  2015-11-24بــ  :تفويض السيد/أحمد محمد ماهر
أحمد المغربي عضو مجلس الداره المنتدب فى التعامل مع البنوك ومنحه حق التوقيع على الشيكات وفتح حسابات
للشركة لدى البنوك واجراءات اليداع والصرف لدي البنوك واستلم كشوفات الحساب وجميع الوراق
والمخاطبات الخاصه بالشركة من البنوك وكذلك القيام بكافه التعاملت والجراءات اللزمه أمام كافه البنوك .
تفويض السيد/أحمد محمد ماهر أحمد المغربي عضو مجلس الداره المنتدب فى التعامل مع البنوك ومنحه حق
التوقيع على الشيكات وفتح حسابات للشركة لدى البنوك واجراءات اليداع والصرف لدي البنوك واستلم كشوفات
الحساب وجميع الوراق والمخاطبات الخاصه بالشركة من البنوك وكذلك القيام بكافه التعاملت والجراءات
اللزمه أمام كافه البنوك .
 - 300محمود محمد احمد ونس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7939وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-25برقم ايداع  3799تم التأشير فى تاريخ  2015-11-25بــ :
 - 301شريف أحمد صلح طه علي كامل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7939وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-25برقم ايداع  3799تم التأشير فى تاريخ  2015-11-25بــ - :محمد عبد الفتاح حسن باشا -
عضو مجلس اداره
 - 302محمد محمود محمد احمد ونس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7939وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-25برقم ايداع  3799تم التأشير فى تاريخ  2015-11-25بــ :
 - 303سارة سعيد جابر على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7939وتم ايداعه بتاريخ
 2015-11-25برقم ايداع  3799تم التأشير فى تاريخ  2015-11-25بــ :
 - 304السيد ابوسبع فتوح الجوهرى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8018وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-24برقم ايداع  4176تم التأشير فى تاريخ  2015-12-24بــ  :تشكيل مجلس الدارة عن عام
 2021وتحديد اختصاصة كما يلي وبند الدارة والتوقيع يكون للسيد /السيد ابو سبع فتوح الجوهري منفردا الحق
في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات
وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال والتوقيع علي العقود
والقروض من البنوك وتمثيل الشركة امام هيئة سوق المال وامام هيئة الستثمار والسجل التجاري والتأمينات
والشهر العقاري والتوقيع امام الشهر العقاري في بيع وشراء السيارات وبيع وشراء الصول الثابته امام الشهر
العقاري وجميع الجهات والتوقيع امام جميع البنوك والجهات الحكومية والغير حكومية  ،وله الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذونية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل له الحق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
منه
 - 308سعيد عبد ا عبد العزيز احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8343وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-07برقم ايداع  1230تم التأشير فى تاريخ  2016-04-07بــ  :لرئيس مجلس الدارة ولنائب
رئيس مجلس الدارة والعضو 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 وإيداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  .وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة
وضمن أغراضها  ،وكذلك لهما – مجتمعين أو منفردين  -الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن
والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها  ،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  .ولهما – مجتمعين أو منفردين – الحق في إصدار الشيكات وتوقيعها  ،والتصالح
والقرار والنكار عن الشركة لدى كافة البنوك والمصارف والمصالح الحكومية وغير الحكومية والهيئات
الحكومية والمحاكم بكافة أشكالها وأنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق  ،ولهما حق توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .يلزم موافقة الجمعية مسبقا على بيع الصول .
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 5827وتم ايداعه بتاريخ

2016-06-16

 - 309هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  2066تم التأشير فى تاريخ  2016-06-16بــ :
 - 310حسين محمود حسين علي مدير المقيد برقم قيد  8841وتم ايداعه بتاريخ  2016-10-09برقم
ايداع  3370تم التأشير فى تاريخ  2016-10-09بــ :
 - 311شاهنده مصطفى عباس محمد مدير المقيد برقم قيد  8841وتم ايداعه بتاريخ 2016-10-09
برقم ايداع  3370تم التأشير فى تاريخ  2016-10-09بــ  :يمثل المديران السيد  /حسين محمود حسين
والسيدة  /شاهندة مصطفى عباس محمد شهاب على (مجتمعين او مــنــفــردا ) الشركة فى علقتها مع الغير وله
فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجميعة العامة  ،وللشريك السيد  /حسين محمود حسين (منفردا) أجراء كافة العقود
والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء مستخدمى الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية  ،وله حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها
والتعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام الجهات الحكومية والغير الحكومية وكذلك التعامل مع البنوك من
سحب وايداع وفتح حسابات باسم الشركة كما انه وله حق التوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكذلك
وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل وشراء وبيع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت و شراء الصول و السيارات وله ايضا حق
تمثيل الشركة امام الشهر العقارى والتوثيق وامام الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
العام والخاص وله حق التوقيع على عقود التسيهلت الئتمانية وبيع الصول والسيارت والرهن والقروض
والكفالة التضامنية والتنازل عن العلمات التجارية للغير ومنح حق امتياز العلمة التجارية للغير .ول يكون
التصرف ملزما للشركة ال إذا وقعة المدير مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها  ،وله حق توكيل أو تفويض الغير
فى كل أو بعض ما سبق.
 - 312عبد الرحمن طارق محمد محمد الخضرى مدير فرع المقيد برقم قيد  8972وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-21برقم ايداع  4028تم التأشير فى تاريخ  2016-11-21بــ :
 - 313ابراهيم فتحي عبدالعزيزموسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9058وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-14برقم ايداع  4382تم التأشير فى تاريخ  2016-12-14بــ :
 - 314ابراهيم فتحي عبدالعزيزموسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9058وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-14برقم ايداع  4382تم التأشير فى تاريخ  2016-12-14بــ  :وعضو منتدب
 - 315احمد محمد عبد ا محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9058وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-14برقم ايداع  4382تم التأشير فى تاريخ  2016-12-14بــ  :تجديد مدة تعيين مجلس ادارة
الشركة لفترة جديدة
 - 350محمد زيدان محمد زيدان مدير و شريك المقيد برقم قيد  10535وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-03برقم ايداع  88تم التأشير فى تاريخ  2018-01-03بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن المدير  /السيد  /محمد زيدان محمد زيدان وله منفردا في هذا
الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال الخاص وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم
الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقاري  ،والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقرض والرهن واي
نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات  ،وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
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 - 316احمد محمد عبد ا محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9058وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-14برقم ايداع  4382تم التأشير فى تاريخ  2016-12-14بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة --
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 أيضا حق التوقيع
عن الشركة منفردين و مجتمعين وللسيد  /ابراهيم فتحي عبد العزيز موسي شاهين عضو مجلس الدارة والعضو
المنتدب والسيدة  /رضوي محمد فتحي عبد العزيز موسي شاهين (مجتمعين او منفردين) الحق في اجراء كافة
العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين و وقف و عزل وكلء ومستخدمي الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية
التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وله حق شراء
جميع المواد و المهمات والبضائع والمنقولت و المشتريات والمبادلت والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية و
غيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام و الخاص و البنوك و المصاريف والهيئات المالية باي نوع من
المعاملت المالية كالسحب واليداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و العتمادات و الفراج عن
راسمال الشركة والتوقيع علي عقود الشراء والبيع و الرهن للعقارات و المنقولت و المحلت التجارية و السيارات
وغيرها باسم الشركة و لغراض الشركة والتوقيع بذلك امام الشهر العقاري المختص اما الحق في القتراض
والرهن والتوقيع علي عقود التسهيلت فتكون لعضو مجلس الدارة السيد  /ابراهيم فتحي عبد العزيز موسي
شاهين ( منفردا ) ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 317رضوى محمد فتحى عبد العزيز موسى شاهين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9058وتم
ايداعه بتاريخ  2016-12-14برقم ايداع  4382تم التأشير فى تاريخ  2016-12-14بــ :
 - 318عصام الدين محمود سيف النصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9058وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-14برقم ايداع  4382تم التأشير فى تاريخ  2016-12-14بــ :
 - 319محمد حسن على حسن زهران رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9230وتم ايداعه بتاريخ
 2017-01-30برقم ايداع  388تم التأشير فى تاريخ  2017-01-30بــ  :تجديد مدة مجلس ادارة الشركة
لمدة ثلث سنوات اخري بنفس التشكيل والصلحيات
 - 320عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  9422وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-21
برقم ايداع  1088تم التأشير فى تاريخ  2017-03-21بــ :
 - 321عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  9422وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-21
برقم ايداع  1088تم التأشير فى تاريخ  2017-03-21بــ :
 - 322عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  9422وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-21
برقم ايداع  1088تم التأشير فى تاريخ  2017-03-21بــ :
 - 323عمرو عبدا فرج ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  9422وتم ايداعه بتاريخ 2017-03-21
برقم ايداع  1088تم التأشير فى تاريخ  2017-03-21بــ :
 - 324احمد محمود حسن سلم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9511وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  1473تم التأشير فى تاريخ  2017-04-16بــ  :استقاله
 - 325خالد محمود حسن سلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9511وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  1473تم التأشير فى تاريخ  2017-04-16بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
وذلك بنفس الصلحيات السابق التاشير بها بالسجل التجارى .
 - 326مدحت حسن حسن سلم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9511وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  1473تم التأشير فى تاريخ  2017-04-16بــ  :استقاله
 - 327كريم احمد محمود حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9511وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  1473تم التأشير فى تاريخ  2017-04-16بــ  :المنتدب
 - 328احمد محمد محمود حسن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9511وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-16برقم ايداع  1473تم التأشير فى تاريخ  2017-04-16بــ :
 - 329شريف سعيد محمد الصفطاوي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  9557وتم
ايداعه بتاريخ  2017-04-30برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2017-04-30بــ  :ممثل عن
شركة مرسيليا المصرية الخليجية للستثمار العقاري ش.م.م
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 - 405ايمن محمود ابراهيم عماره عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية العامة
للبترول ( غير متفرغ )
 - 406محمد السيد صبحى منصور عامر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن شركه السكندريه
للبترول غير متفرغ
 - 407صلح جابر رزق بهنسى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه
بتاريخ  1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :متفرع ممثل عن
شركه السكندريه للبترول اعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديد عضويتهم لمدة ثلث سنوات
 - 408السعيد عبده اسماعيل ابو العيس عضو منتدب المقيد برقم قيد  12292وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-03برقم ايداع  76تم التأشير فى تاريخ  2019-01-03بــ :
 - 409أحمد محمد مغربي محمد سالم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12292وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-03برقم ايداع  76تم التأشير فى تاريخ  2019-01-03بــ :
 - 410صبحي مغربي محمد سالم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12292وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-03برقم ايداع  76تم التأشير فى تاريخ  2019-01-03بــ  :استقاله
 - 411حسن محمد خميس محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12408وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  476تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :المنتدب
 - 412محمد ايهاب سامى فؤاد رضا نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12408وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  476تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
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 - 330سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9557وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-30برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2017-04-30بــ  :ممثل عن شركة مرسيليا بيتش
للستثمار السياحي ش.م.م تشكيل مجلس الدارة على أن تكون الصلحيات وحق التوقيع والتصرفات
والختصاصات طبقا للتالي  :للسيد الستاذ  /سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف  -رقم قومي
 - 27310043300157رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا لدارة الصول الحق في تمثيل الشركة أمام الجهات
والمصالح الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة
للرقابة المالية والبورصة المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات والمحليات والهيئة القومية
للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والسجل التجاري ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ووزارة القوى
العاملة والتعامل مع إدارات المرور واستخراج التراخيص وتجديدها ســـــــــــــنويا وكافة التراخيص والتصاريح
الخرى والتجديد وحـق التوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات وغير ذلك مما يدخل في نشاط الشركة وله حق
التوقيع على كافة عقود البيع والشراء البتدائية للعقارات والوحدات العقارية بكافة انواعها في حدود نشاط الشركة
والتوقيع على عقود القتراض والرهن والمتياز والحيازة والتسهيلت الئتمانية  -وله الحق في تفويض او توكيل
الغير في كل أو بعض ما ذكر  -وكذلك له الحق في تمثيل الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف بشأن فتح
وإدارة الحسابات والسحب واليداع والصرف وتظهير الشيكات والتوقيع عليها (منفردا بحد أقصى خمسة مليين
جنيه)  -ومجتمعا مع أي من الثلثة أعضاء مجلس الدارة المنتدبين بدون حد أقصى -.ولكل من السيد الدكتور /
شريف سعيد الصفطاوي  -رقم قومي  - 26310310100312نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
والسيد المهندس  /ميسرة احمد عاشور  -رقم قومي  - 28106090201377عضو مجلس الدارة المنتدب
للشئون الفنية والتجارية والسيد المهندس /أحمد سمير الشوادفي  -رقم قومي  - 28010211800993عضو
مجلس الدارة المنتدب ( -لي أثنين منهم مجتمعين) الحق في تمثيل الشركة أمام الجهات والمصالح الحكومية
وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية
والبورصة المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات والمحليات والهيئة القومية للتامينات
الجتماعية ومكاتب العمل والسجل التجاري ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ووزارة القوى العاملة والتعامل
مع إدارات المرور وإستخراج التراخيص وتجديدها سنويا وكافة التراخيص والتصاريح الخرى والتجديد وحق
التوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات وغير ذلك مما يدخل في نشاط الشركة وله حق التوقيع على كافة عقود
البيع والشراء البتدائية للعقارات والوحدات العقارية بكافة انواعها في حدود نشاط الشركة والتوقيع على عقود
القتراض والرهن والمتياز والحيازة والتسهيلت الئتمانية  -ولهما الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو
بعض ما ذكر .
 - 331احمد سمير احمد الشوادفى عضو منتدب المقيد برقم قيد  9557وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-30برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2017-04-30بــ  :ممثل عن شركة مرسيليا
المصرية الخليجية للستثمار العقارى ش.م.م
 - 332ميسره احمد عاشور احمد عضو منتدب المقيد برقم قيد  9557وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-30برقم ايداع  1656تم التأشير فى تاريخ  2017-04-30بــ  :للشئون الفنية والتجارية  -ممثل
عن شركة بروكير سيرفيس اند كير  PROCAREش.ذ.م.م
 - 333محمد عبدالجواد السيد الشاذلى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9644وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-17برقم ايداع  2027تم التأشير فى تاريخ  2017-05-17بــ  :ابراء ذمة اعضاء مجلس الدارة
 +تجديد عضوية مجلس الدارة بذات التشكيل وذات الصلحية
 - 334محمود احمد ابوالمجد حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  9683وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-24برقم ايداع  2187تم التأشير فى تاريخ  2017-05-24بــ :
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 - 335كرم محمد احمد ابوالعل مدير و شريك المقيد برقم قيد  8894وتم ايداعه بتاريخ
 2016-10-26برقم ايداع  3663تم التأشير فى تاريخ  2017-07-10بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
للشريك المتضامن كرم محمد احمد ابو العل ( منفردا ) وله الحق في التعامل مع البنوك بالسحب واليداع وفتح
وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات والتوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة الثابتة والمنقولة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات للنفس او للغير والتوقيع بذلك امام الشهر العقاري المختص والتوقيع
علي عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية لصول الشركة امام الشهر العقاري المختص للنفس او للغير وتعيين
وعزل موظفي الشركة والحق في القتراض والرهن والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية ( منفردا )  .وله
الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 336وليد احمد احمد احمد مخلوف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9871وتم ايداعه
بتاريخ  2017-07-18برقم ايداع  3010تم التأشير فى تاريخ  2017-07-18بــ  :القرار الول وافق
مجلس الدارة بالجماع على ان يكون حق التوقيع على جميع تعاملت وتعهدات الشركة كالتالى  :يكون حق
الدارة والتوقيع للسيد رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب منفردا و له حق فى السحب واليداع وفتح وغلق
الحسابات والتوقيع على الشيكات و العتمادات المستندية وأى نوع من المعاملت المالية مع البنوك والهيئات
والمؤسسات المالية والبريد وله حق القتراض من البنوك و الرهن لصالح البنوك والتوقيع على المستندات والعقود
البنكية اللزمة لتنفيذ جميع المعاملت المالية وله حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية
والمؤسسات والشهر العقارى والمرور والسجل التجارى وكافة الجهات لستصدار التصاريح والتراخيص اللزمة
لنشاط الشركة و التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها و التوقيع على عقود اليجار وعقود الشراء والبيع
والمعاوضة للعقارات والمنقولت والرهن وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوثيق
امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص و للسيد رئيس مجلس الدارة
العضو المنتدب توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر – اما عقد المعاوضة فيلزم القرار  16لسنة  - 2010أما بيع
الصول فيلزم موافقة الجمعية العامة مسبقا على بيع الصول  .ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى
الفراج عن رأس المال الشركة المودع لدى البنك
 - 337منال محمد حلمي سنبل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10016وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-27برقم ايداع  3796تم التأشير فى تاريخ  2017-08-27بــ :
 - 338يسرى على احمد ابوسمره رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  10016وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-27برقم ايداع  3796تم التأشير فى تاريخ  2017-08-27بــ :
 - 339نادين محمد حسام الدين محمود جلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10016وتم ايداعه
بتاريخ  2017-08-27برقم ايداع  3796تم التأشير فى تاريخ  2017-08-27بــ :
 - 340هبه محمد حسام الدين جلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10016وتم ايداعه بتاريخ
 2017-08-27برقم ايداع  3796تم التأشير فى تاريخ  2017-08-27بــ :
 - 341ايمن ممتاز اسماعيل محمد عمار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  10206وتم
ايداعه بتاريخ  2017-10-23برقم ايداع  4770تم التأشير فى تاريخ  2017-10-23بــ  :تتمثل فى انه له
الحق فى توقيع عقود كفالة الغير
 - 342محمد محمد حسن ابراهيم الصباغ رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  106121وتم ايداعه بتاريخ
 1982-11-30برقم ايداع  8730تم التأشير فى تاريخ  2017-10-24بــ  :تفويض السيدرئيس مجلس
الدارة في التوقيع عن الشركة منفردا وله حق الدارة والبيع والشراء ضمن المعاملت التجارية داخل نطاق
غرض الشركة وكافة ما يتعلق بالحسابات او بتمثيل الشركة امام الجهات والدارات الحكومية وغير الحكومية
والبنوك واى جهات خارجيه اخرى وامام الشهر العقاري والتصالح في جميع القضايا وعمل توكيلت تبيح الصلح
والقرار والنكار والبراء .اما في حالة التوقيع عن الشركة فيما يخص القتراض أو الرهن من البنوك والتعاقد
مع شركات التأجير التمويلي وحق التوقيع على الشيكات الصادرة وكافة المعاملت البنكية بوجود توقيعين
مجتمعين لي من السادة  /محمد محمد حسن الصباغ أو السيد يوسف موسى الخوري او السيد  /جورج يوسف
حبيب عبد المسيح أو السيد  /فرج كامل السيد ويكون لرئيس مجلس الدارة مع اعضاء مجلس الدارة مجتمعين
الحق في التوقيع عن الشركة فيما يخص رهن أو بيع الصول الثابتة للشركة أو المشاركة مع الغير في الشركة
سواء بنفس الموقع الحالي أو بموقع آخر او قرار نقل المصنع لموقع آخر.

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

Page 147 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 343ايمن ممتاز اسماعيل محمد عمار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10278وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-29برقم ايداع  4930تم التأشير فى تاريخ  2017-10-29بــ  :اضافه صلحيات لرئيس مجلس
الدارة انه له الحق فى توقيع عقود كفالة الغير .
 - 344هانى محمد كمال ابراهيم الدسوقى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3756وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-06برقم ايداع  4903تم التأشير فى تاريخ  2017-12-04بــ . :تجديد مدة عضوية مجلس
الدارة لمدة ثلث سنوات .منح حق الدارة و التوقيع للسادة :السيد المهندس/هاني محمد كمال ابراهيم الدسوقي
(رئيس مجلس الداره) السيد المحاسب/محمد ماهر مجمد مجمد عيد (نائب رئيس مجلس الداره) السيد المهندس/
علء اليدين علي فؤاد جميع ( عضو مجلس اداره) وذلك لي اثنين منهم مجتمعين و لهما اوسع السلطات لدارة
الشركة و لهما الحق في القتراض من البنوك و ابرام التفاقيات و التسهيلت الئتمانية و الرهن و كافة العمال
المصرفية و اداره اصول الشركه و كذلك بيع و شراء الصول و كافة التصرفات القانونية المتعلقة بها و اصدار
التوكيلت للغير لتيسير اعمال الشركة
 - 345محمد ماهر محمد محمد عيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3756وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-06برقم ايداع  4903تم التأشير فى تاريخ  2017-12-04بــ :
 - 346علء الدين علي فؤاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3756وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-06برقم ايداع  4903تم التأشير فى تاريخ  2017-12-04بــ :
 - 347سامح محمد كمال ابراهيم الدسوقى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3756وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-06برقم ايداع  4903تم التأشير فى تاريخ  2017-12-04بــ :
 - 348سعيد مسعود حسين ابو جبل شريك متضامن المقيد برقم قيد  10535وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-03برقم ايداع  88تم التأشير فى تاريخ  2018-01-03بــ :
 - 349سعيد احمد خطاب سعد شريك متضامن المقيد برقم قيد  10535وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-03برقم ايداع  88تم التأشير فى تاريخ  2018-01-03بــ :
 - 351عصام محمد حسين عبد الغني رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10597وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-18برقم ايداع  345تم التأشير فى تاريخ  2018-01-18بــ  :عادة تحديد صلحيات مجلس
الدارة ليصبح كتالي  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه
المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ،ولمجلس الدارة الحق ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان
يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة )مجتمعين او منفردين( ولرئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي)
مجتمعين ( حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التوقيع على عقود التخصيص ومحاضر الستلم للراضي
والعقارات المخصصة ولهما حق 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 على عقود البيع والشراء والقتراض والرهن بكافة انواعه
للنفس وللغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك وكفالة الغير ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وكذلك لهما حق
توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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 - 352بركات احمد احمد محمود الزيات مدير عام المقيد برقم قيد  10639وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-30برقم ايداع  538تم التأشير فى تاريخ  2018-01-30بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها مع
الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد
الشركة او القانون او لئحتة التنفذية الجمعية العامة وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل والتعامل مع جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية بكافة صور التعامل وباى نوع من المعاملت
المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس مال الشركة ،والتوقيع
على كافة عقود الشراء 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 المسندات الذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله كافة صور التعامل
باسم الشركة فيما عدا عقود البيع والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية يشترط موافقة اغلبية
الجمعية العمومية بنسبة %51من أعضائها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كال أو بعض ما ذكر .
 - 353قطب جمعه سالم خميس والسيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  10770وتم ايداعه بتاريخ
 2018-02-26برقم ايداع  1078تم التأشير فى تاريخ  2018-02-26بــ  :خروج عدد 5شريك موصى +
دخول عدد  5شريك موصى مذكورين بعقد التعديل
 - 354ريحاب أحمد عبد الحميد عاشور شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 355عبد الحليم عبد الفتاح على ابوريده شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 356كامل محمد محمد المزين شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 357حسن حسن احمد الباجورى شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 358محمد يونس ابراهيم ابوشريف شريك متخارج المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 359حمزه حسن احمد الباجورى مدير و شريك المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 360امجد علي عبد الدايم ابوعياد شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 361محمد عبد الصمد علي شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 362رامي محمد أحمد خطاب شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 363ياسر ابراهيم عبده السيد ابو عياش شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 364فاديه صبرى مصطفى محمد مرعى شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 365سامى على عبد الحميد عمران شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 366احمد عمران محمد عمران شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 367محمد عبد اللطيف عبد اللطيف أبو ريده شريك متضامن المقيد برقم قيد  10795وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-04برقم ايداع  1173تم التأشير فى تاريخ  2018-03-04بــ :
 - 368هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  5827وتم ايداعه بتاريخ 2018-03-13
برقم ايداع  1353تم التأشير فى تاريخ  2018-03-13بــ :
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 10936وتم ايداعه بتاريخ

 - 369عمرو تامر احمد منصورالبرشومى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد
 2018-03-29برقم ايداع  1698تم التأشير فى تاريخ  2018-03-29بــ :
 - 370احمد مختار محمد خليل حلمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10936وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-29برقم ايداع  1698تم التأشير فى تاريخ  2018-03-29بــ :
 - 371ايمن بن احمد بن عبد العزيز داغستانى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10936وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-29برقم ايداع  1698تم التأشير فى تاريخ  2018-03-29بــ :
 - 372اسلم محمد حسن ابراهيم رزق عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10936وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-29برقم ايداع  1698تم التأشير فى تاريخ  2018-03-29بــ  :والعضو المنتدب
 - 390ايهاب صلح محمد درباله رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11390وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-11برقم ايداع  3465تم التأشير فى تاريخ  2018-07-11بــ :
 - 391عمرو ايهاب صلح درباله نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11390وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-11برقم ايداع  3465تم التأشير فى تاريخ  2018-07-11بــ :
 - 392هشام ايهاب صلح محمد درباله عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11390وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-11برقم ايداع  3465تم التأشير فى تاريخ  2018-07-11بــ :
 - 373احمد رشاد احمد العارف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  10936وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-29برقم ايداع  1698تم التأشير فى تاريخ  2018-03-29بــ  :إعادة تشكيل مجلس
إدارة تحديد صلحيات مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى  -:يكون حق الدارة و التوقيع عن الشركة و
تمثيلها أمام كافة الجهات و امام الغير بصفة عامة كل من السيد الستاذ  /رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب
و أيا من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين و ل يجوز لى منهم منفردا حق التوقيع عن الشركة و معاملتها و
تعهداتها و فى تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و
الخاص و التعامل باسم الشركة مع المرور و الجمارك و كافة الجهات الخاصة باصدار التراخيص اللزمة و لهم
الحق فى بيع و شراء الراضى و الصول قبض ثمنها باسم الشركة و لهم الحق فى بيع و شراء السيارات و
المركبات و كافة وسائل النقل الخرى و اللت و المعدات بكافة انواعها و قبض ثمنها باسم الشركة امام الشهر
العقارى و لهم الحق فى تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخول لهم حق التوقيع عن الشركة و لهم الحق
فى تمثيل الشركة امام وزارة الشباب و الرياضة و الهيئة العامة للتامينات الجتماعية و مصلحة الضرائب و شركة
المياه و الكهرباء و لهم الحق فى توكيل العير فى كل او بعض ما سبق .
 - 374علء السيد توفيق عبد
الجواد سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10936وتم ايداعه بتاريخ  2018-03-29برقم ايداع
 1698تم التأشير فى تاريخ  2018-03-29بــ :
 - 375صفوت محمد ابراهيم احمد ابو زيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10947وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-01برقم ايداع  1733تم التأشير فى تاريخ  2018-04-01بــ  :تجديد وتشكيل عضوية مجلس
الدارة وبنفس صلحياته السابقة وله نفس صلحيات المجلس السابق .
 - 376احمد مجدى محمد الشناوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10947وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-01برقم ايداع  1733تم التأشير فى تاريخ  2018-04-01بــ :
 - 377شريف محمود محمود محمد شعيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10947وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-01برقم ايداع  1733تم التأشير فى تاريخ  2018-04-01بــ :
 - 378احمد السيد السيد وجيه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10947وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-01برقم ايداع  1733تم التأشير فى تاريخ  2018-04-01بــ :
 - 379أمل محمد احمد السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10947وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-01برقم ايداع  1733تم التأشير فى تاريخ  2018-04-01بــ :
 - 380عصام بن صالح بن سالم باحبيشى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10947وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-01برقم ايداع  1733تم التأشير فى تاريخ  2018-04-01بــ :
 - 381محمد عاطف ابراهيم عطيه محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  11128وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-07برقم ايداع  2345تم التأشير فى تاريخ  2018-05-07بــ :
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 - 382وائل سعد رمضان محمد شاكر محمد كامل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11128وتم ايداعه
بتاريخ  2018-05-07برقم ايداع  2345تم التأشير فى تاريخ  2018-05-07بــ  :تجديد تعيين اعضاء
مجلس الدارة بالتشكيل الحالى
 - 383زياد محمد زاكير حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11230وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-28برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2018-05-28بــ :
 - 384محمد زاكير حسين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11230وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-28برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2018-05-28بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة بنفس
الصلحيات الواردة بالسجل التجارى
 - 385شيماء عيد على عثمان حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11230وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-28برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2018-05-28بــ :
 - 386محمد عيد على عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11230وتم ايداعه بتاريخ
 2018-05-28برقم ايداع  2730تم التأشير فى تاريخ  2018-05-28بــ  :استقاله
 - 387حلمى منصور حلمى محمد مدير المقيد برقم قيد  11339وتم ايداعه بتاريخ 2018-06-27
برقم ايداع  3227تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ :
 - 388خالد عبدالعزيز محمد حسنين مدير المقيد برقم قيد  11339وتم ايداعه بتاريخ 2018-06-27
برقم ايداع  3227تم التأشير فى تاريخ  2018-06-27بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .
 - 389صبرى ابراهيم محمد عوض ا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11369وتم ايداعه بتاريخ
 2018-07-08برقم ايداع  3365تم التأشير فى تاريخ  2018-07-08بــ  :تجديد الثقة فى مجلس إدارة
تحديد صلحيات مجلس ادارة الشركة لتصبح علي النحو التالي :
الشركة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة "
يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات
من مجلس الدارة  ،و لمجلس الدارة الحق في أن يعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق
التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  .و للسيد  /ابراهيم صبري ابرهيم محمد عوض ا  ،و السيد  /صبري
ابرهيم محمد عوض ا  ،و السيد  /محمود صبري ابراهيم محمد عوض ا  ،و السيد  /محمد صبري ابراهيم
محمد عوض ا  ،و السيدة  /كريمة محمد عوض ا عوض ( مجتمعين او منفردين) الحق في التعامل باسم
الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و علي الخص وزارة السياحة و ادارات المرور و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،أما فيما يخص التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان  ،حق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و كذلك الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء
الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم  ،و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات
الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل
فيكون لثنين من اعضاء مجلس الدارة (مجتمعين)  ،فيما عدا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها فيكون لعضاء مجلس
الدارة (مجتمعين) ،و لهم (مجتمعين أو منفردين ) حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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 - 393نيرمين فاروق محمود محمد مدير المقيد برقم قيد  11692وتم ايداعه بتاريخ 2018-09-18
برقم ايداع  4660تم التأشير فى تاريخ  2018-09-18بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .ويمثل السيده  /نيرمين فاروق محمود محمد (منفردا)
( مجتمعان ) الحق فى
او المديران  /السيد  /راقى عبد ا السيد حسن والسيد  /خالد خلف يحي عبد الله
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف والتوقيع على الشيكات وحق
القتراض وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات
ووله 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  ،حق رهن اصول الشركه للمديرون مجتمعين ،ولهم حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 394خالد خلف يحي عبد الله مدير المقيد برقم قيد  11692وتم ايداعه بتاريخ  2018-09-18برقم
ايداع  4660تم التأشير فى تاريخ  2018-09-18بــ :
 - 395راقي عبد ل السيد حسن مدير المقيد برقم قيد  11692وتم ايداعه بتاريخ  2018-09-18برقم
ايداع  4660تم التأشير فى تاريخ  2018-09-18بــ :
 - 396السيد محمد الشافعى محمد السيد يونس مدير المقيد برقم قيد  11920وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-31برقم ايداع  5555تم التأشير فى تاريخ  2018-10-31بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما ( منفردين ) في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه و للمديران (منفردين ) الحق فى
التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل بأسم الشركة مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع وفتح
حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال
والقتراض والرهن و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد أو الجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 397احمد محمود احمد عبدالرحمن مدير المقيد برقم قيد  11920وتم ايداعه بتاريخ 2018-10-31
برقم ايداع  5555تم التأشير فى تاريخ  2018-10-31بــ :
 - 398وليد احمد عبده محمد محمد مشرف مدير و شريك المقيد برقم قيد  7232وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-17برقم ايداع  480تم التأشير فى تاريخ  2018-11-12بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد  /وليد أحمد عبده محمد ـ السيد  /محمد احمد عبده محمد
السيد  /ابراهيم احمد عبده محمد (مجتمعين اومنفردين )ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركةوالتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والسجل
التجارى والغرفة التجارية والرقابة العامة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والشهر
العقارى وحق التوقيع على عقود البيع والشراء ،ولهم حق التوقيع على عقود الرهن والقرض واى نوع اخر من
المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية لمعاوضة العقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة
ولغراض الشركة امام الشهر العقارى والسحب واليداع من البنوك  ،ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما
ذكر فيما عدا الشريك الموصي ول يكون التصرف ملزم للشركة ال اذا وقعه المدير بالصفة التى يتعامل بها
 - 399ايمان سيد محمد شاذلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن شركه السكندريه
للبترول ( غير متفرغ )
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 - 400حامد عبدالرؤوف حامد عزام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن شركه السكندريه
للبترول ( غير متفرغ )
 - 401احمد رائدى محمد حلمى شاكر عبد الحميد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه
بتاريخ  1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن شركه
السكندريه للبترول ( غير متفرغ )
 - 402أشرف أنور محمد سالم الشامي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن شركه السكندريه
للبترول ( غير متفرغ )
 - 403احمد شحاته احمد حسين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن شركه السكندريه
للبترول غير متفرغ
 - 404خالد محمد عثمان عبد الرحيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  151800وتم ايداعه بتاريخ
 1999-09-01برقم ايداع  7690تم التأشير فى تاريخ  2018-12-24بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية
العامة للبترول ( غير متفرغ )
 - 413طارق محمد رشاد ابراهيم صالح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12408وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  476تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :ممثل عن شركة راد ميديكال
كونسالتنتس -- RAD MEDICAL CONSULTANTSإعادة تشكيل مجلس الدارة و تحديد اختصاصاته
على النحو التالى  -:يكون حق الدارة و التوقيع و المسؤلية أمام الجهات الرسمية للدكتور  /طارق محمد رشاد
إبراهيم صالح ممثل عن شركة راد ميديكال كونسالتنتس RAD MEDICAL CONSULTANTSش.م.م.
رئيس مجلس الدارة  ،و الدكتور  /محمد إيهاب سامى فؤاد رضا  -نائب رئيس مجلس الدارة  -و الستاذ  /حسن
محمد خميس محمود  -عضو مجلس الدارة المنتدب  ،و الستاذ  /نبيل خالد محمد عبد الملك منيب ممثل عن
شركة دار الشعة للخدمات الطبية ش.م.م  -مجتمعين أو منفردين  -و لهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة و التعامل باسمها مع جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و
الخاص داخل أو خارج مصر و لهم  -مجتمعين أو منفردين  -حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و الرهن و
المعاوضة للعقارات و المنقولت و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقارى داخل أو خارج
مصر و لهم  -مجتمعين أو منفردين  -الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة
أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للنفس او للغير و أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية
الخاصة بذلك و اى نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح
العتمادات المستندية البنكية داخل أو خارج مصر و لهم  -مجتمعين أو منفردين  -الحق في توكيل او تفويض
الغير و ذلك لصالح البنوك او الغير فى كل أو بعض ما ذكر داخل أو خارج مصر
 - 414نبيل خالد محمد عبد الملك منيب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12408وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  476تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :ممثل عن شركة دار الشعة
للخدمات الطبية ش.م.م
 - 415أحمد صالح شريف عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12408وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  476تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
 - 416ناجح محمد محمد حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12408وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  476تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
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 - 417حسام محمد الفهمى سليمان رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  156484وتم ايداعه
بتاريخ  2001-02-28برقم ايداع  1607تم التأشير فى تاريخ  2019-01-27بــ  :القرار رقم
( )30/2022أحيط السادة العضاء علما بما جاء بالمذكرة رقم ( ،)30/2022ووافق السادة العضاء بالجماع
على تعديل سلطات حق التوقيع عن الشـركة على جميع المعاملت الخاصة بأنشطة الشـركة مع البقاء على جميع
إلغاء توقيع السيد المحاسب /
صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري كما هي وذلك على النحو التالي-1 - :
تامر حسام الدين الغريب ،وذلك في جميع المعاملت والمراسلت المتعلقة بنشاط الشركة لدى البنوك والمؤسسات
حق التوقيع المنفرد عن الشـركة على انفراد الى السيد الكيميائي /
المصرفية والقيد في السجل التجاري-2 .
حسام محمد الفهمي سليمان حسن بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وذلك لجميع صلحيات التوقيع
الواردة بالسجل التجاري وله حق التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بنشاط الشركة وحق القرض والرهن-3 .
حق التوقيع مجتمعين لي من المجموعة "أ" أو لي فرد من المجموعة "أ" مع أي فرد من المجموعة "ب“ مع
مجموعة "أ" .1 - :السيد
البقاء على جميع صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري كما هي دون تعديلo .
السيد المحاسب /
الكيميائي  /حسام محمد الفهمي سليمان حسن – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب .2
السيد
السيد المحاسب  /محمد شكري فؤاد.2 .
مجموعة "ب “توقيع ثان.1 - :
مصطفى زيدان حسنينo .
المحاسب  /عصام مصطفى جبر
 - 418طارق احمد محمد عبد الرحيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12447وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-30برقم ايداع  588تم التأشير فى تاريخ  2019-01-30بــ  :استقاله
 - 419على احمد وفيق على سلمه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12447وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-30برقم ايداع  588تم التأشير فى تاريخ  2019-01-30بــ :
 - 420مروان هريدي الشاذلي هريدي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  12447وتم
ايداعه بتاريخ  2019-01-30برقم ايداع  588تم التأشير فى تاريخ  2019-01-30بــ :
 - 421محمد جابر حسن جاد فهمي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12447وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-30برقم ايداع  588تم التأشير فى تاريخ  2019-01-30بــ  :استقاله
 - 444محمد عبدا محمد شعير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3612وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-10برقم ايداع  1194تم التأشير فى تاريخ  2019-10-08بــ  :تجديد مدة عضوية مجلس الدارة
 - 464محمود شعبان محمد عبدالقادر مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  14289وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-25برقم ايداع  7161تم التأشير فى تاريخ  2019-12-25بــ :
 - 465محمد عبدلفضيل حميده مبروك مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  14289وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-25برقم ايداع  7161تم التأشير فى تاريخ  2019-12-25بــ :
 - 527احمد محمود عبدالغفار رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16949وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-04برقم ايداع  2094تم التأشير فى تاريخ  2021-04-04بــ  :ابراء ذمة السادة رئيس
واعضاء مجلس الدارة عن العام المالى المنتهى فى  2021-12-31مع استمرار تعيينهم حتى
2025-3-31
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 - 422هريدى الشاذلى هريدى حسن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12447وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-30برقم ايداع  588تم التأشير فى تاريخ  2019-01-30بــ  :تشكيل مجلس الدارة
وإعادة توزيع الختصاصات على النحو التالي  -:حق الدارة والتوقيع عن الشركة للستاذ  /هريدي الشاذلي
هريدي حسن  -رئيس مجلس الدارة والستاذ  /مروان هريدي الشاذلي هريدي نائب رئيس مجلس الدارة .
حيث أنهما يمثلن الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل
باسمها  ،ولهما الحق في أجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص قبض ودفع
كافة المبالغ  ،وتمويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية  ،وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء
والبيع للصول والممتلكات والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة وإبرام جميع العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الـــشركة بــــالنقد أو بالجل  ،ولهما الحق في القتراض بطريق العتمادات ،
ولهما الحق في فتح الحسابات بالبنوك واليداع بها والسحب منها  ،ولـهما الحق في إبرام كـافة عقود القتراض
والرهن بضمان أصول الشركة من البنوك المصرية وغيرها ولهما الحق في التصرف في أصول الشركة سواء
بالبيع أو الشراء  ،ولهما الحق في فتح العتمادات بضمان أصول الشركة  ،بشرط أن يتم ذلك كله باسم الشركة
وتحقيقا لغرضها وذلك كله مجتمعين او منفردين وأيضا لهما الحق في كفاله الغير وتوكيل من يشاءون في كل او
بعض ما ذكر بصفتهما المذكورة وبما يحقق غرض الشركة .
 - 423هايدي هريدي الشاذلى هريدي حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12447وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-30برقم ايداع  588تم التأشير فى تاريخ  2019-01-30بــ :
 - 424ياسمين عبد اللطيف مطاوع سيد فرغلي عضو منتخب المقيد برقم قيد  12563وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-18برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :استقاله
 - 425ولء عبد اللطيف مطاوع سيد فرغلي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 12563
وتم ايداعه بتاريخ  2019-02-18برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :تشكيل مجلس
الدارة على ان تظل الصلحيات الممنوحة للمهندسة ولء عبد اللطيف مطاوع سيد فرغلى رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب كما هى بالسجل التجارى منفردة دون اى تعديل .
 - 426صفاء طه عبد الرحيم سراج الدين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12563وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-18برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ  :من ذوى الخبرة
 - 427مدحت سعيد خليفة عامر نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12563وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-18برقم ايداع  983تم التأشير فى تاريخ  2019-02-18بــ :
 - 428محمد إبراهيم عزي عمران مدير المقيد برقم قيد  12689وتم ايداعه بتاريخ 2019-03-13
برقم ايداع  1526تم التأشير فى تاريخ  2019-03-13بــ :
 - 429رفعت ابراهيم احمد حراز مدير المقيد برقم قيد  12689وتم ايداعه بتاريخ  2019-03-13برقم
ايداع  1526تم التأشير فى تاريخ  2019-03-13بــ  :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
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمديران ( مجتمعين او منفردين ) الحق فى التعامل
باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص كافه اشكالهم 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 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 الميالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه
العقود والمشارطات والصفات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى
كل او بعض ماذكر
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 - 430انس عبدالخبير محمد يوسف مسلم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  242وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-26برقم ايداع  403تم التأشير فى تاريخ  2019-03-18بــ  :تجديد مده مجلس الداره مجلس
ادارة الشركة اضافه صلحيات  -:تفويض السيد  /انس عبد الخبير محمد رئيس مجلس الداره منفردا فى
التوقيع على عقود كفاله شركه دلتا مصر الجديده للدواجن وشركه دلتا مصر لتسمين الدواجن وشركه ودلتا مصر
للستثمار الداجنى والزراعى و شركه دلتا مصر للعلف ودلتا مصر جروب قطاع النتاج الحيوانى والزراعى
وشركه دلتا مصر للتفريخ والشركه السلميه للتفريخ وشركه دلتا مصر للتنميه الزراعيه والثروه الحيوانيه
والداجنه وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياته
 - 431محمد احمد الشربيني
الحول رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13043وتم ايداعه بتاريخ  2019-05-23برقم ايداع
 2897تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ :
 - 432كريمه جمعه على سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13043وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-23برقم ايداع  2897تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ :
 - 433سعيد جمعه على
سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13043وتم ايداعه بتاريخ  2019-05-23برقم ايداع
 2897تم التأشير فى تاريخ  2019-05-23بــ :
 - 434احمد اشرف احمد عبدالحكيم طه مدير المقيد برقم قيد  13180وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-25برقم ايداع  3423تم التأشير فى تاريخ  2019-06-25بــ :
 - 435احمد محمد احمد صبره مدير المقيد برقم قيد  13180وتم ايداعه بتاريخ  2019-06-25برقم
ايداع  3423تم التأشير فى تاريخ  2019-06-25بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم (
مجتمعون أو منفردون ) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .ويكون للسيد /حسام الدين السيد احمد خليل
والسيد  /احمد محمد احمد صبره للمديران ( مجتمعين ) الحق في التعامل بإسم الشركة 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 بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ويكون للسيد /احمد اشرف احمد عبد
الحكيم طه ( منفردا ) التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في التعامل بإسم الشركة 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 بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق اصدار توكيلت البيع للغير
لصول الشركة ووممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل ومستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم 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 والتوقيع أمام الهيئة القومية
للتأمنيات الجتماعية ومكاتب العمل والتوقيع علي اصدار وتجديد التراخيص وامام الحياء وكافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .
 - 436حسام الدين السيد احمد خليل مدير المقيد برقم قيد  13180وتم ايداعه بتاريخ 2019-06-25
برقم ايداع  3423تم التأشير فى تاريخ  2019-06-25بــ :
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 - 437حسام الدين السعيد على محمد
حشيش مدير المقيد برقم قيد  13597وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-11برقم ايداع  4821تم التأشير
فى تاريخ  2019-09-11بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة يمثل المديران 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 لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين مجتمعين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية او غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال
وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما مجتمعين حق التوقيع علي عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحدد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما مجتمعين 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 .
 - 438اسامه السيد محمد العنانى مدير المقيد برقم قيد  13597وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-11برقم
ايداع  4821تم التأشير فى تاريخ  2019-09-11بــ :
 - 439عبدالعزيز احمد عاطف عبدالعزيز
غيث رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  13604وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-12برقم
ايداع  4857تم التأشير فى تاريخ  2019-09-12بــ  :اعاده تشكيل مجلس الداره وتحديد الختصاصات
علي ان يتولي كل من السيد  /عبد العزيز احمد عاطف عبد العزيز غيث ( رئيس مجلس الداره والعضو
المنتدب ) والسيده  /ماجدة مصباح ابو العينين قطب جميعي نائب رئيس مجلس الداره كافه الصلحيات مجتمعين
او منفردين في اداره الشركه بما فيها الحق في التصرفات المختلفه في أصول الشركه وبصفه خاصه السيارات
سواء في البيع او الشراء ولهما الحق في اجراء التعاملت المختلفه في كافه الجهات الحكوميه بما فيها الهيئه العامه
للستثمار والمناطق الحره ومكاتب السجل التجاري ومأموريات الضرائب و الشهر العقاري وكذلك التعامل مع
البنوك بما فيها القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات وفتح العتمادات المستنديه  -كما لهما الحق مجتمعين او
منفردين في تفويض من يرونه للقيام ببعض هذه الختصاصات
 - 440ماجدة مصباح ابوالعنين قطب
جميعى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13604وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-12برقم ايداع
 4857تم التأشير فى تاريخ  2019-09-12بــ :
 - 441احمد عاطف عبدالعزيز القصبى
غيث عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13604وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-12برقم ايداع
 4857تم التأشير فى تاريخ  2019-09-12بــ :
 - 442على احمد على عقيل عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  13604وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-12برقم ايداع  4857تم التأشير فى تاريخ  2019-09-12بــ :
 - 443ريهام احمد عاطف عبد العزيز غيث عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  13604وتم ايداعه بتاريخ
 2019-09-12برقم ايداع  4857تم التأشير فى تاريخ  2019-09-12بــ :
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 - 445محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالمجيد عثمان مدير المقيد برقم قيد  13936وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-31برقم ايداع  5935تم التأشير فى تاريخ  2019-10-31بــ  :يكون للمدير منفرد ،كافة
السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها  ،وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو
قانون الشركات أو لئحته التنفيذية  .ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير .ويكون المدير مسئول عن إدارته
وله إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء
ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل  ،وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق
العتمادات والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك  ،والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية
والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات
وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة  ،وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات
والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا
بالصفة التي تتعامل بها وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 446ابراهيم جلل عبيد بكرى مدير المقيد برقم قيد  14021وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-18برقم
ايداع  6286تم التأشير فى تاريخ  2019-11-18بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما
مجتمعان او منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرون مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج
عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والقتراض والرهن وبيع أصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها
 - 447احسان محمد يحيى كمال سليمان مدير المقيد برقم قيد  14021وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-18برقم ايداع  6286تم التأشير فى تاريخ  2019-11-18بــ :
 - 448وجيه يوسف عبد العال محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  12658وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-10برقم ايداع  1422تم التأشير فى تاريخ  2019-11-19بــ :
 - 528محمد محمد انور محمد فؤاد عبد الحميد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16950وتم ايداعه
بتاريخ  2021-04-04برقم ايداع  2096تم التأشير فى تاريخ  2021-04-04بــ  :يكون حق التوقيع لكل
رئيس مجلس الدارة السيد  /محمد
من  :السيد  /محمد محمد انور محمد فؤاد
نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين و لهما
سمير محمد عليوه الشيوى
حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و حق التوقيع امام الشهر العقارى و فتح
الحسابات المصرفية و اليداع و السحب و التوقيع على الشيكات فيلزم ان يكوم مجتمعين و لهما حق توكيل الغير
فى بعض او كل ما ذكر .
 - 529على شحاته غريب
ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17021وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-12برقم ايداع
 2313تم التأشير فى تاريخ  2021-04-12بــ  :استقاله
 - 530عصام عامر سعيد عبد المجيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17021وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-12برقم ايداع  2313تم التأشير فى تاريخ  2021-04-12بــ :
 - 531بسام عامر سعيد عبد المجيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17021وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-12برقم ايداع  2313تم التأشير فى تاريخ  2021-04-12بــ :
 - 532عامر سعيد عبدالمجيد ابوالخير رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17021وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-12برقم ايداع  2313تم التأشير فى تاريخ  2021-04-12بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
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 - 533احمد طلعت محمد ابوالفتوح حامد مدير المقيد برقم قيد  17101وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-26برقم ايداع  2587تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ :
 - 449احمد محمد عادل رمضان سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12234وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-25برقم ايداع  6699تم التأشير فى تاريخ  2019-11-20بــ  :علي أن يكون حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء مجلس الدرة - :السيد  /احمد محمد عادل رمضان سليم  -رئيس
مجلس الدارة والسيد  /محمد ممدوح عرفة اصيل  -نائب رئيس مجلس الداره والسيد /احمد عبد اللطيف محمد
حسبو – العضو المنتدب والسيد /ايمن سعد سعد محرم عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة على النحو التي :لهم
الحق منفردين في اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلي الخص تعيين ووقف وعزل
وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد
كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل و في شراء جميع البضائع والمهمات والمواد والمنقولت والحق فى الفراج عن رأس مال الشركة
وفتـــــح الحسابات بالبنوك على أختلف أنواعها و فتح العتمادات المستندية وتعديلها والغائها و لهم الحق في
شراء أى أصل من أصول الشركة ثابته أو منقولة و حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات بكافة أنواعها ،
و فى التوقيع امام الغرفة التجاريــــة والسجل التجــــارى ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و
التأمينات الجتماعية والمرور الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة
مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للتصنيع وجميع الدارات
والمصالح والهيئات التابعة لوزارة الصناعة وغرف الصناعات الهندسية وهيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات و
الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والتوقيع أمام الشهر العقارى
والتصديق علي الدفاتر القانونية و التوثيق باسم الشركة ولغراض الشركة ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير
في كل اوبعض ما ذكر وحق التوقيع على الشيكات وصرفها بجميع العملت حتى مبلغ  600000جم (ستمائة ألف
جنيه وما يوازيها من عملت اجنبية) اما فيما زاد عن ذلك فيكون توقيعين ليا من عضوي مجلس الدارة
مجتمعين .ولهم مجتمعين الحق في بيع أى أصل من أصول الشركة ثابته ومنقولة وبيع وتسديد كافة السندات
الذنيه التجاريه وحق كفالة الغير والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض وحق القتراض والرهن
بكافة انواعه لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول.
 - 450ايمن سعد سعد محرم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12234وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-25برقم ايداع  6699تم التأشير فى تاريخ  2019-11-20بــ  :من ذوى الخبرة
 - 451حسين علي بايمين السومحي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20045وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ  :استقاله
 - 452عبدا علي بايمين السومحي مدير فرع المقيد برقم قيد  20045وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ  :استقاله
 - 453عبد ا مطلوب عاطف عبد ا الشرفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20045وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
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 - 454مطلوب عاطف عبد ا الشرفي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  20045وتم
ايداعه بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ  :يملك حق
التوقيع على 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 .وللسيد /مطلوب عاطف عبد ا الشرفي  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على 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 على عقود القتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيلت
الئتمانية والقروض وكافة مستندات المديونية اللزمة فى هذا الشأن والتوقيع على كافة الشيكات الصادرة من
الشركة وفتح الحسابات باسم الشركة واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود القروض والرهن والتسهيلت الئتمانية وكافة المستندات البنكية
الخاصة بذلك باسم الشركة و لمصلحتها وتمثيل الشركة أمام المصالح الحكومية والتوقيع أمام الشهر العقارى وكافة
الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود البيع والشراء لكافة أصول الشركة وممتلكاتها وعقود بيع
وشراء العقارات والراضى والسيارات والمعدات والمحركات على اختلف انواعها وذلك باسم الشركة
ولمصلحتها وله الحق فى التوقيع على عقود تعديل النظام الساسى للشركة وعقود الكفالة والضمان مع جميع
البنوك وامام كافة الجهات وضمانة الغير والشركات الشقيقة وله الحق فى التمثيل والتوقيع امام الهيئة العامة
للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية والضرائب على القيمة المضافة وكافة مأمورياتهما والحضور
أمام لجان الطعن ولجان فض المنازعات واللجان الداخلية وأمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ومصلحة الجمارك المصرية وأمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإتحاد الصناعة والسجل الصناعى والتحاد
العام لمقاولى التشييد والبناء و الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع
عن الشركة  -منفردين أو مجتمعين  -و له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود
التاسيس وعقود التعديلت للشركات أمام مصلحة الشهر العقارى على أن يكون كل ما سبق من صلحيات باسم
الشركة ولمصلحتها وكذلك له الحق في التنازل والصلح والقرار والنكار والبراء في جميع القضايا المرفوعة
من الشركة أو عليها وكذلك له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
 - 455عبد العزيز بن ابو بكر بن عبد ا بركات رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 20045
وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ  :استقاله
 - 456محمد مطلوب عاطف الشرفى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20045وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 457حسين مطلوب عاطف الشرفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20045وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 458محمد بن عرفة المغربي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  20045وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-09برقم ايداع  7019تم التأشير فى تاريخ  2019-12-09بــ :
 - 459احمد على على جبر مدير المقيد برقم قيد  14271وتم ايداعه بتاريخ  2019-12-23برقم ايداع
 7106تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ :
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 - 460مصطفى محمد عبدا عباس مدير المقيد برقم قيد  14271وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-23
برقم ايداع  7106تم التأشير فى تاريخ  2019-12-23بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات وإدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجميعة العامة وللمديران (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 وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن
وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحددي 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 بالنقض او بالجل ولهما حق التوقيع
أمام الشهر العقاري ومصلحة الجمارك ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
 - 461مصطفى محمد عبدالرحمن المهدى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  14289وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-25برقم ايداع  7161تم التأشير فى تاريخ  2019-12-25بــ :
 - 462حمدى احمد بركات اسماعيل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  14289وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-25برقم ايداع  7161تم التأشير فى تاريخ  2019-12-25بــ :
 - 463احمد احمد بركات اسماعيل شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  14289وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-25برقم ايداع  7161تم التأشير فى تاريخ  2019-12-25بــ :
 - 466لجينه محمد صلح الدين محمد
البسومى مدير المقيد برقم قيد  14364وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-08برقم ايداع  143تم التأشير
فى تاريخ  2020-01-08بــ  :يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فى هذا الصدد اوسع
السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه
وللمديرون ( مجتمعين او منفردين ) اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض
للجمعيه العامه .
الشركه وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض
ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات
والصفات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع
والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك
 .والتعامل مع جميع الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه والمصارف والهيئات الماليه باى نوع من المعاملت الماليه
كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس مال الشركه وبيع المحلت
التجاريه والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى ول يكون التصرف
ملزما للشركه ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفه التى يتعامل بها والحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 467سمر عبدالعزيز عبدالسلم عبدالفتاح البيسى مدير المقيد برقم قيد  14364وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-08برقم ايداع  143تم التأشير فى تاريخ  2020-01-08بــ :
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 - 468اميره وائل بدوى السيد مدير المقيد برقم قيد  14374وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-09برقم
ايداع  163تم التأشير فى تاريخ  2020-01-09بــ  :يمثل المديرون ( منفردين ) الشركة فى علقتها مع
الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرون الساده ( نجوي توفيق محمد خليل الوزان
 /محمد وائل بدوي السيد بدوي  /رنا وائل بدوي السيد بدوي  /يارا وائل بدوي السيد بدوي  /أميرة وائل بدوي
السيد بدوي ) 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 الحسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و التوقيع علي الشيكات
وحق القتراض والرهن كل ذلك باسم الشركة ولصالحها و وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و
الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع و إيداع 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 اوبعض ماذكر .
 - 469رنا وائل بدوى السيد بدوى مدير المقيد برقم قيد  14374وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-09
برقم ايداع  163تم التأشير فى تاريخ  2020-01-09بــ :
 - 470يارا وائل بدوى السيد بدوى مدير المقيد برقم قيد  14374وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-09
برقم ايداع  163تم التأشير فى تاريخ  2020-01-09بــ :
 - 471نجوى توفيق محمد خليل الوزان مدير المقيد برقم قيد  14374وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-09برقم ايداع  163تم التأشير فى تاريخ  2020-01-09بــ  :مطلوب بطاقه الرقم القومى للسيدة
اميرة وائل  +مطلوب المحضر وورد
 - 472عبدالرحمن احمد نيازي منصور محفوظ مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  14489وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-28برقم ايداع  584تم التأشير فى تاريخ  2020-01-28بــ  :يكون حق الدارة
والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن عبد الرحمن أحمد نيازي منصور محفوظ وله (
منفردا) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وإيداع وفتح حساب والفراج عن رأس المال وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات و
المنقولت وكل ذلك باسم الشركة ومن ضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم وأجورهم وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر دون الشريك الموصي وله حق توكيل الغير في كل أو بعض
ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي.
 - 473الء هشام محمد سعد حسين مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  14489وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-28برقم ايداع  584تم التأشير فى تاريخ  2020-01-28بــ  :خروج شريك موصى  +دخول
شريك موصى
 - 474احمد خالد حسن سعيد احمد سعيد مدير المقيد برقم قيد  14601وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-11برقم ايداع  861تم التأشير فى تاريخ  2020-02-11بــ  :ممثل لجهاز الصناعات
والخدمات البحرية (بصفتة مؤسس )
 - 475حاتم سليمان بركات الجمال مدير المقيد برقم قيد  14601وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-11
برقم ايداع  861تم التأشير فى تاريخ  2020-02-11بــ  :ادارة الشئون المالية والتجارية  -ويباشر المديرين
وظائفهم لمدة غير محددة .
 - 476هانئ محمود صالح محمـد شريف مدير عام المقيد برقم قيد  14601وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-11برقم ايداع  861تم التأشير فى تاريخ  2020-02-11بــ :
 - 477مراد سكر محمد درويش مصطفى مدير المقيد برقم قيد  14632وتم ايداعه بتاريخ
 2020-02-17برقم ايداع  982تم التأشير فى تاريخ  2020-02-17بــ :
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 - 478احمد صالح حسن بغدادى مدير المقيد برقم قيد  14632وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-17برقم
ايداع  982تم التأشير فى تاريخ  2020-02-17بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى
هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو
لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين (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 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 الحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او
بعض ما ذكر.
 - 479علء محمد محمد مصطفى مدير المقيد برقم قيد  14632وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-17
برقم ايداع  982تم التأشير فى تاريخ  2020-02-17بــ :
 - 480ستيفاني جلسجو بوكس مدير المقيد برقم قيد  14888وتم ايداعه بتاريخ  2020-04-28برقم
ايداع  1714تم التأشير فى تاريخ  2020-04-28بــ  :استقاله
 - 481دوروثيا بروغلر مدير المقيد برقم قيد  14888وتم ايداعه بتاريخ  2020-04-28برقم ايداع
 1714تم التأشير فى تاريخ  2020-04-28بــ :
 - 482ايمى روجرز ماروكين مدير المقيد برقم قيد  14888وتم ايداعه بتاريخ  2020-04-28برقم
ايداع  1714تم التأشير فى تاريخ  2020-04-28بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
 - 483محمد أحمد عبد المحسن محمد خميس مدير المقيد برقم قيد  14888وتم ايداعه بتاريخ
 2020-04-28برقم ايداع  1714تم التأشير فى تاريخ  2020-04-28بــ :
 - 484محمد سامح احمد محمد احمد غنيم مدير المقيد برقم قيد  14888وتم ايداعه بتاريخ
 2020-04-28برقم ايداع  1714تم التأشير فى تاريخ  2020-04-28بــ :
 - 485ادوارد قدرى موسى سليمان مدير عام المقيد برقم قيد  6333وتم ايداعه بتاريخ 2014-02-11
برقم ايداع  398تم التأشير فى تاريخ  2020-07-16بــ  :يمثل المديرين الشركة /مينا جرجس متري
بطرس و السيد  /مينا نبيل وصفي واصف و السيد  /ادوارد قدري موسي سليمان و السيدة  /ايمان عبد المقصود
عبدالعزيز وللسادة كل من السيد /مينا جرجس متري بطرس و السيد  /مينا نبيل وصفي واصف و السيد /
ادوارد قدري موسي سليمان التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات والسحب واليداع وكافة المعاملت البنكية
منفردين وتوكيل الغير في كل او بعض اختصاصاتهم .ويمثل المديرين في علقتها مع الغير ولهم منفردأ في هذا
الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو قانون او
لئحته التنفيذية للجمعية العامة وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وإجراء كافة العقود و المعاملت
الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم و
أجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ و التعامل مع جميع الجهات الحكومية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنيه التجارية وإبرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات و التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
أو بالجل و التوقيع امام الشهر العقاري علي كافة العقود و الحق في قبض واستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء
كانت نقدية أو بشيكات وحق شراء وبيع جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و التعامل مع البنوك و
المصارف و الهيئات الماليه بأي نوع من المعاملت الماليه كالسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة و الرهن و القتراض و التصرف في اي أصل من اصول الشركة ولهم
جميعا مجتمعين حق كفاله الشركة للغير ول تكون التصرفات ملزمة للشركة إل اذا وقع من المدير مشفوعا بالصفة
التي يتعامل بها وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 486اشرف حسن على على خاطر مدير فرع المقيد برقم قيد  15233وتم ايداعه بتاريخ
 2020-07-27برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  2020-07-27بــ :
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 - 487مروان الحسينى عبدل صنيدق مدير المقيد برقم قيد  14405وتم ايداعه بتاريخ 2020-01-14
برقم ايداع  2703تم التأشير فى تاريخ  2020-08-06بــ  :يمثل مديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد لاوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرون(مجتمعين او منفردين ) الحق في التعامل
باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجيهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة
اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع
البنوك والمصاريف والتوقيع عليي شيكات ولفراج عن راس المال ولهما حق التوقيع على عقود كفالة الشركة
للغير أمام البنوك واما عن حق القتراض والرهن فاللمدرين ( مجتمعين فقط) وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والراهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما حق التعين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 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 التوقيع على عقود تاسيس الشركات ولهما حق التوكيل او تفويض
الغير في كل او بعض ذكر
 - 488محمد عوف عبد الرحمن هارون مدير المقيد برقم قيد  14405وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-14برقم ايداع  2703تم التأشير فى تاريخ  2020-08-06بــ :
 - 489ياسر سعيد محمد نصر مدير المقيد برقم قيد  14405وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-14برقم
ايداع  2703تم التأشير فى تاريخ  2020-08-06بــ :
 - 490سلطان محمد عبدا مصلح عتيق مدير المقيد برقم قيد  15400وتم ايداعه بتاريخ
 2020-08-26برقم ايداع  3690تم التأشير فى تاريخ  2020-08-26بــ :
 - 491يوسف محمد يونس مرسى مدير المقيد برقم قيد  15400وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-26
برقم ايداع  3690تم التأشير فى تاريخ  2020-08-26بــ  :يمثل المديرون  -1سلطان محمد عبدا مصلح
عتيق العتيبي -2محمد يونس مرسي ابراهيم -3يوسف محمد يونس مرسي الشركة في علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة  .وللمديرون حق التوقيع عن الشركة ( مجتمعين او
منفردين ) وذلك في فتح وغلق الحسابات بجميع انواعها وجميع المعاملت المالية كالسحب اليداع والصرف
والقتراض والرهن من البنوك ولهم اصدار الشيكات للغير وتحصيلها باسم الشركة والتسهيلت الئتمانية وفتح
العتمادات بجميع انواعها واصدار خطابات الضمان وحق الفراج عن راسمال الشركة و كافة المعاملت البنكية
بجميع انواعها لدى جميع البنوك التى تتعامل معها الشركة وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت
والسيارات وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ولهم كافة الصلحيات من شراء وبيع لكل او جزء من
اصول الشركة وكذلك التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات الحكومية وغير
الحكومية والتوقيع امام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة
انواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل
التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحق بيع وشراء سيارات الشركة
القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات امام ادارات المرور المختلفة وعلى العموم لهما اوسـع السلطات لدارة
الشـركة وتوكيل او تفويض الغير في الختصاصات التى تراها مناسبة لدارة الشـركة .
 - 492محمد يونس مرسى ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  15400وتم ايداعه بتاريخ 2020-08-26
برقم ايداع  3690تم التأشير فى تاريخ  2020-08-26بــ :
 - 493السيد عامر محمد السيد عبد الجواد مدير المقيد برقم قيد  15492وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-09برقم ايداع  4033تم التأشير فى تاريخ  2020-09-09بــ :
 - 494شيرين فؤاد محمد ابراهيم مكى مدير المقيد برقم قيد  15492وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-09
برقم ايداع  4033تم التأشير فى تاريخ  2020-09-09بــ - :
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 - 495شيرين فؤاد محمد ابراهيم مكى مدير المقيد برقم قيد  15492وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-09
برقم ايداع  4033تم التأشير فى تاريخ  2020-09-09بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما
منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ بة صراحة
عقد الشركة أوالقانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  ،وللمديران السيد /محمد السيد عامر محمد السيد عبد
الجواد  ،السيدة /شيرين فؤاد محمد ابراهيم مكي مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال
وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  ،ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض
ماذكر.
 - 496محمد السيد عامر محمد السيد عبد الجواد مدير المقيد برقم قيد  15492وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-09برقم ايداع  4033تم التأشير فى تاريخ  2020-09-09بــ  :يمثل المديران الشركة في
علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما أحتفظ بة صراحة عقد الشركة أوالقانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  ،وللمديران السيد /محمد السيد
عامر محمد السيد عبد الجواد  ،السيدة /شيرين فؤاد محمد ابراهيم مكي مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن
راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  ،ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل
اوبعض ماذكر.
 - 497السيد عامر محمد السيد عبد الجواد مدير المقيد برقم قيد  15492وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-09برقم ايداع  4033تم التأشير فى تاريخ  2020-09-09بــ :
 - 498سناء سعيد حسن سعد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15521وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-14برقم ايداع  4105تم التأشير فى تاريخ  2020-09-14بــ  :استقاله
 - 499اسراء احمد ابراهيم حسن سعد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15521وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-14برقم ايداع  4105تم التأشير فى تاريخ  2020-09-14بــ :
 - 500محمد احمد ابراهيم
حسن سعد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15521وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-14برقم
ايداع  4105تم التأشير فى تاريخ  2020-09-14بــ :
 - 501احمد ابراهيم حسن سعد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15521وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-14برقم ايداع  4105تم التأشير فى تاريخ  2020-09-14بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة

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

Page 165 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 502روفيده محمد احمد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  15545وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-16برقم ايداع  4171تم التأشير فى تاريخ  2020-09-16بــ  :اعطاء صلحيات لنائبة رئيس
مجلس الدارة  :السيدة  /روفيدة محمد أحمد سعيد – لتصبح علي النحو التالي  :لها حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها  ،ولها الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة
 .ولها ايضا الحق فى تمثيل الشركة أمام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
العام والخاص  ،وكـذلـك لـها الـحـق فى الفراج عن رأس المال و السحب واليداع والقتراض والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات وفتح العتمادات المستندية فى البنوك وكافة أنـواع المعاملت الماليه مـع الـبـنـوك
والمصارف والهيئات الماليه والتمويلية  .ولها الحق في في استصدار خطابات وشهادات الضمان وشهادات الخبرة
واعتمادها وتوثيقها من الشهر العقاري ووزارة الخارجيه .والتعامل باسم الشركة امام ادارات ونيابة المرور في
تجديد تراخيص السيارات ولها الحق في ابرام عقود التأجير التمويلي وعقود اليجار .ولها الحق في تعين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولها حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
.
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 503محمد احمد عبد الفتاح احمد عشيبه مدير فرع المقيد برقم قيد  15657وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-30برقم ايداع  4534تم التأشير فى تاريخ  2020-09-30بــ  :استقاله
 - 504محمود مسعد احمد السيد النقيطي مدير المقيد برقم قيد  15883وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-26برقم ايداع  5160تم التأشير فى تاريخ  2020-10-26بــ  :يمثل المدير الشركة منفردا في
علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وله اجراء كافة العقود
والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة او تحديد
مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية
وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق شراء جميع
المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات والتعامل مع البنوك في عمل خطابات
الضمان والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها
والفراج عن رأس المال وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية ايضا مدير الشركة في القروض غير المفتوح بها
اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في
المؤسسات الخرى وبيع الصول الثابته والمنقولة وكافة انواع السيارات المملوكة للشركة ونقل ملكيتها للغير وله
حق التوقيع على عقود البيع واليجار باسم ولصالح الشركة والتمثيل امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية
ول يكون التصرف ملزما للشركة ال إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها وله حق توكيل الغير في كل
او بعض ما ذكر .
 - 505اميره ميخائيل باقى رفله مدير و شريك المقيد برقم قيد  13137وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-16برقم ايداع  3224تم التأشير فى تاريخ  2020-11-12بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
ليصبح يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكيين المتضامنيين امير طلعت باقى
رفله  ،و اميره ميخائيل باقى رفله ولهما 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 و المصارف من سحب وايداع و الرهن والقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح
الحسابات 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 السندات الذنية و التجارية وابرام العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 506هيثم محمود على حسن شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  13137وتم ايداعه بتاريخ
 2019-06-16برقم ايداع  3224تم التأشير فى تاريخ  2020-11-12بــ :
 - 507امير طلعت باقى رفله مدير و شريك المقيد برقم قيد  13137وتم ايداعه بتاريخ 2019-06-16
برقم ايداع  3224تم التأشير فى تاريخ  2020-11-12بــ :
 - 508احمد عارف محمد مبروك مدير و شريك المقيد برقم قيد  11508وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-05برقم ايداع  3924تم التأشير فى تاريخ  2020-12-10بــ :
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 - 509هبه احمد محمد الزكي مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  11508وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-05برقم ايداع  3924تم التأشير فى تاريخ  2020-12-10بــ :
 - 510وائل محمود رجب ابراهيم الدرس مدير و شريك المقيد برقم قيد  11508وتم ايداعه بتاريخ
 2018-08-05برقم ايداع  3924تم التأشير فى تاريخ  2020-12-10بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات للشريكين المتضامنين أحمد عارف محمد مبروك وائل محمود رجب إبراهيم وله ولهم
في هذا الصدد ( مجتمعين أو منفردين ) أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها مع جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص وله حق التوقيع علي غقود البيع والشراء
والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها بأسم الشركة ولغراض الشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع علي عقود
التسهيلت الئتمانيه والقرض وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصاريف والهيئات المالية كالسحب
واليداع والتوقيع علي الشيكات وغلق الحسابات ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 511عمرو محمد سالم حرحش مدير المقيد برقم قيد  16156وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-16برقم
ايداع  6263تم التأشير فى تاريخ  2020-12-16بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله (منفردا)
في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركة أو القانون او
لئحته 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 بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وحق فتح العتمادات وخطابات
الضمان باسم الشركة وحق كفاله الغير و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
و البيع و الرهن 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 و توقيع و تحويل وبيع و تسديد
كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 512عبد السلم ابراهيم محمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16250وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  6547تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ :
 - 513انير عبد العزيز حسانين سعد قنصوه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16250وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  6547تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ :
 - 514مصطفى عبدالعزيز حسانين قنصوه نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 16250
وتم ايداعه بتاريخ  2020-12-28برقم ايداع  6547تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ :
 - 515خلود عبده فرج صقر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  16250وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-28برقم ايداع  6547تم التأشير فى تاريخ  2020-12-28بــ  :للسيده خلود عبده فرج صقر
والسيد  /عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه مجتمعين او منفردين الحق فى التوقيع عن الشركه وتمثيلها قانونا
وحق التوقيع عن الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والرسميه والوزارات والجهزه التنفيذيه
التابعه للدوله وكافه الجهزه التابعه للحياء بكافه محافظات الجمهوريه والتوقيع على العقود امام الشهر العقارى
والتوثيق والفراج عن راس المال والتعامل مع البنوك والتوقيع لدى البنوك والمصارف على المعاملت الماليه
وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستنديه والسحب واليداع وحق
القتراض والرهن والتعامل مع البنوك فى فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها (حسابات جاريه-اعتمادات -
خطابات ضمان) والسحب واليداع واصدا ر الشيكات اما التعامل على عقود البيع والشراء فيكون حق التوقيع
فيهما للسيده  /خلود عبده فرج صقر  ،والسيد  /مصطفى عبد العزيز حسانين قنصوه مجتمعين او منفردين وليس
لهما الحق فى بيع اصول الشركه الثابت هاو ايجارها فيكون ذلك بموافقه الجمعيه العاديه للشركه ولهما حق
تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر.
 - 516على سيد احمد محجوب مدير المقيد برقم قيد  16597وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-15برقم
ايداع  958تم التأشير فى تاريخ  2021-02-15بــ :
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 - 517محمد عباده محمد جلل دعبول مدير المقيد برقم قيد  16597وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-15
برقم ايداع  958تم التأشير فى تاريخ  2021-02-15بــ  :للسيد  /محمد سيد أحمد محجوب والسيد  /علي سيد
احمد محجوب والسيد  /محمد عباده محمد جلل دعبول ( مديرين ) ( مجتمعين او منفردين ) الحق في التوقيع امام
البنوك فتح حسابات باسم الشركة والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات واستلم كشوف الحساب وكافه
المعاملت الماليه مع البنوك وشراء كافة الموال المنقوله والعقاريه والسيارات والقتراض والرهن من البنوك
باسم الشركة ولهم الحق في التوقيع عن الشركة امام الغير وجميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وامام مصلحه
الضرائب المصريه وامام التامينات الجتماعيه وامام إدارات المرور واقسام الشرطه والنيابات والتوقيع نيابه عن
الشركة وتمثيلها امام الغير ولهم الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  .ويكون للسيد  /علي
سيد احمد محجوب وللسيد  /محمود مصطفي احمد حسين ( مديرين ) ( مجتمعين او منفردين ) الحق في التوقيع
والتعامل مع هيئة ميناء السكندرية وميناء الدخيله وجميع الموانئ المصرية والتوقيع عن الشركة في ايجار
المكاتب والوحدات الخاصه وابرام التعاقدات مع الشركات ومكاتب التخليص وايجار سيارات الشركة للغير
والتوقيع على الفواتير وايجار السيارات من الغير وتجديد رخص السيارات امام المرور والتوقيع عن الشركة في
استخراج التصاريح اليوميه والسبوعيه والسنويه من هيئة ميناء السكندرية وميناء الدخيلة وجميع الموانئ
المصريه وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 518محمود مصطفى احمد حسين مدير المقيد برقم قيد  16597وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-15
برقم ايداع  958تم التأشير فى تاريخ  2021-02-15بــ :
 - 519محمد ناصف احمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  16628وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-21
برقم ايداع  1102تم التأشير فى تاريخ  2021-02-21بــ :
 - 520عوض عوض فايز ضيف ا مدير المقيد برقم قيد  16633وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-22
برقم ايداع  1142تم التأشير فى تاريخ  2021-02-22بــ  :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 أوالقانون
أواللئحة التنفيذية للجمعيةالعامة .وللمدير الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية
وغير الحكوميةوالقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن والتنازل لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك يأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو توفيض الغير في كل أوبعض ما ذكر .
 - 521عمرو عبدالصبور قابيل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  9498وتم ايداعه
بتاريخ  2004-10-05برقم ايداع  579تم التأشير فى تاريخ  2021-02-24بــ  :اعادة تشكيل مجلس
الدارة
 - 522منتصر انور اسعد يعقوب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9498وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-05برقم ايداع  579تم التأشير فى تاريخ  2021-02-24بــ  :ممثلة لشركة هيك هولدنج ش.م.م
 - 523كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9498وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-05برقم ايداع  579تم التأشير فى تاريخ  2021-02-24بــ  :ممثل لشركة اتش  .دى  .اند  .كى
 .تى  .هولدنج ش.م.م
 - 524علء الدين طلعت احمد عاقل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  9498وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-05برقم ايداع  579تم التأشير فى تاريخ  2021-02-24بــ  :ممثل لشركة  /هيكسيا ايكوتيز
كابيتال ش.م.م
 - 525مسعود احمد الصاوى السيد مدير المقيد برقم قيد  16886وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-24
برقم ايداع  1906تم التأشير فى تاريخ  2021-03-24بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
 - 526ايهاب عثمان عبد العليم الشناوي مدير المقيد برقم قيد  16886وتم ايداعه بتاريخ
 2021-03-24برقم ايداع  1906تم التأشير فى تاريخ  2021-03-24بــ :

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

Page 168 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 534كريم عيد حماده احمد حماده مدير المقيد برقم قيد  17101وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-26
برقم ايداع  2587تم التأشير فى تاريخ  2021-04-26بــ  :يمثل المديرين 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 .وللمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكاله والمحافظات والحياء وشركات الكهرباء والمياه والتوقيع علي كافة العقود والمشاراطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة وعقود الشراء واليجار والتعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح
الحسابات واليداع والتوقيع علي الشيكات واستلم كشوف الحسابات وكافة صور التعامل الخري مع البنوك
والمصارف باسم الشركة ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها اما
التوقيع علي عقود البيع و القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها المنقوله و العقارية فيكون لهما مجتمعين
ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 535محمد محمود جابر محمد مدير المقيد برقم قيد  17203وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-23برقم
ايداع  2932تم التأشير فى تاريخ  2021-05-23بــ :
 - 536جابر محمود جابر محمد مدير المقيد برقم قيد  17203وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-23برقم
ايداع  2932تم التأشير فى تاريخ  2021-05-23بــ :
 - 537محمد كمال احمد السيد متولى مدير فرع المقيد برقم قيد  12365وتم ايداعه بتاريخ
 2021-05-24برقم ايداع  2961تم التأشير فى تاريخ  2021-05-24بــ  :بدل من السيد  /ايمن الجاسر
محمد ابراهيم
 - 538وائل خميس عبد المجيد
ماضى مدير المقيد برقم قيد  17285وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-02برقم ايداع  3210تم التأشير
فى تاريخ  2021-06-02بــ  :يمثل المديران 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 .وللمديران (مجتمعين أو منفردين) الحق فى تمثيل الشركة امام القضاء فيما يخص القضايا التي ترفع من
او علي الشركة ولهم (مجتمعين)إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين
ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات
والمبادلت والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية والغير حكومية والمرور والجمارك وكافة الجهات الخاصة
باصدار التراخيص والتوقيع امام الشهر العقاري  .و للمديران (مجتمعين) الحق فى تمثيل الشركة أمام البنوك
والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة .و للمديران (مجتمعين) الحق في بيع أصول الشركة و المحلت التجارية
والعقارات والمنقولت والسيارات وكذلك حق القتراض والرهن والكفالة وعمل التسهيلت الئتمانية ول يكون
التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المديران مشفوعا بالصفة التي يتعاملن بهما ولهما الحق في توكيل الغير في
كل او بعض ما ذكر .
 - 539محمد رمضان محمد سيد احمد السنهورى مدير المقيد برقم قيد  17285وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  3210تم التأشير فى تاريخ  2021-06-02بــ :
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 - 540وائل خميس عبد المجيد
ماضى مدير المقيد برقم قيد  17288وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-02برقم ايداع  3223تم التأشير
فى تاريخ  2021-06-02بــ  :يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله (منفردا) فى هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ 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 و إيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك
بإسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير
فى كل أو بعض ما ذكر.
 - 541محمد صديق احمد محمد مدير المقيد برقم قيد  17455وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-28برقم
ايداع  3817تم التأشير فى تاريخ  2021-06-28بــ :
 - 542عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد عبدالمجيد مدير المقيد برقم قيد  17455وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-28برقم ايداع  3817تم التأشير فى تاريخ  2021-06-28بــ  :يمثل المديرين 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 (مجتمعين أو
منفردين) الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
وفتح حسابات وفتح اعتماد مستندي وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات
والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على
عقود الشراء والبيع والرهن مدير الشركة 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 أو بالجل ولهما أيضا حق تمثيل الشركة امام الشهر العقاري وأجهزة المدن
الصناعية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
 - 543مايكل فرحات صدقى ابوالخل عوض عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17753وتم ايداعه
بتاريخ  2021-08-18برقم ايداع  4886تم التأشير فى تاريخ  2021-08-18بــ :
 - 544كاترين فرحات صدقى ابوالخل عوض رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 17753
وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-18برقم ايداع  4886تم التأشير فى تاريخ  2021-08-18بــ  :اعادة
وتمت الموافقه على تحديد كافة الصلحيات بين
تشكيل مجلس الداره وتوزيع الصلحيات
اعضاء مجلس الداره كالتالى :حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهدات بشكل شخصي مفوض بالتوقيع على
هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره والحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين
وأن يحولهم ايضا عن الشركة مجتمعين او منفردين ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب واعضاء مجلس
الداره المنتدبين حق التوزيع عن الشركة مجتمعين او منفردين امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه
والرسميه والوزارات والجهزه التنفيذيه التابعه للدولة بكافة محافظات الجمهورية ولهما مجتمعين او منفردين
والمعاملت الداخله ضمن ملف الشركة على الخص تعيين ووقف وعزل
والحق في اجراء كافة العقود.
وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتبتهم واجورهم ومكافأت وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد السندات الذنيه وجميع المواد والجهات والبضائع ولهم حق التعامل مجتمعين او منفردين مع مصلحة
الجمارك والضرائب والهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه اما بحق الفراج عن راس المال والتعامل مع البنوك في
فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها( الحسابات الجاريه -اعتمادات -خطابات الضمان) والسحب واليداع واصدار
الشيكات والتوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق لرئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره (مجتمعين او
منفردين) وله حق تفويض او توكيل الغير في بعض او كل ما ذكر
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 - 545مرفت فوزى نظير ابوالخل نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  17753وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-18برقم ايداع  4886تم التأشير فى تاريخ  2021-08-18بــ :
 - 546محمد خليل فوزى عبدالحليم خليل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17768وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-19برقم ايداع  4934تم التأشير فى تاريخ  2021-08-19بــ  :تحديد اختصاصات مجلس ادارة
الشركة وذلك 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 ان يعين عدة مديرين او وكلء
مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  ،ولرئيس مجلس الدارة السيد /محمد
خليل فوزى عبدالحليم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وكافة الصلحيات فى التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها وممثل قانونيا لها والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم فيما يخص التعاقدات والتفاقيات أما التعامل مع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات يكون بتوقيع سيادته مجتمعا
بتوقيع احد اعضاء مجلس الدارة  .اما فيما يخص العمال التالية  :الحق فى استصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة و جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وله
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والقراض والقتراض كما له الحق منفردا
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وآجورهم وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر وللسيد  /محمد قبيصى محمود عثمان ( نائب رئيس مجلس الدارة ) يمنح الصلحيات الممنوحة
بموجب تفويض محدد الغرض والمدة من رئيس مجلس الدارة أو مجلس الدارة مجتمعا
 - 547عبد الحليم كامل عبد الحليم الحسينى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد 17780
وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-22برقم ايداع  4965تم التأشير فى تاريخ  2021-08-22بــ :
 - 548مشيره احمد على العروسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17780وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-22برقم ايداع  4965تم التأشير فى تاريخ  2021-08-22بــ :
 - 549وليد احمد حامد محمد سيد احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17780وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-22برقم ايداع  4965تم التأشير فى تاريخ  2021-08-22بــ  :إعادة تشكيل مجلس الدارة
 - 550شريف ابراهيم عبد المعطى سالم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17780وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-22برقم ايداع  4965تم التأشير فى تاريخ  2021-08-22بــ :
 - 551مصطفى ايهاب سعد سيد على رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  17867وتم ايداعه بتاريخ
للسيد  /مصطفى إيهاب
 2021-08-31برقم ايداع  5201تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ -1 :
سعد سيد علي رئيس مجلس الدارة وله حق الدارة و التوقيع عن الشركة منفردا و له الحق في اجراء كافة العقود
و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و علي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء و مستخدمي الشركة وتحديد
مرتباتهم و اجورهم و مكافأتهم وقبض و دفع كافة المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
التجارية و ابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما له الحق
في شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي و السيارات و التوقيع علي تلك
العقود امام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق كما له الحق في ادارة الشركة و تمثيلها امام الغير و التوقيع عن
الشركة و التعامل بأسمها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و الرسمية و الوزارات و الجهزة التنفيذية
التابعة للدولة و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص و مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية و
مصلحة الجمارك ووزارة السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وغرفة شركات السياحة و الياتا و السجل
التجاري و الشهر العقاري و الغرف التجارية و مصلحة الضرائب و الهيئة العامة للستثمار و الهيئة العامة للرقابة
المالية و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات والبورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة وجميع
السفارات و القنصليات داخل و خارج جمهورية مصر العربية و المواني و المطارات و كافة الجهزة التابعة
للحياء بكافة محافظات الجمهورية و استخراج كافة التراخيص الخاصة بالشركة و اعمال البنوك من فتح
الحسابات بأسم الشركة امام جميع البنوك العاملة في مصر و الخارج و حق السحب و اليداع و التوقيع علي
الشيكات واعمال التوقيع علي عقود القرض والرهن والبيع وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  .يسبق
موافقة الجمعية العامة مسبقا على بيع الصول
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 - 552احمد عبد الرازق على محمد حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  17952وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-12برقم ايداع  5496تم التأشير فى تاريخ  2021-09-12بــ :
 - 553سلمى احمد الضوى عبد الباسط مدير فرع المقيد برقم قيد  17952وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-12برقم ايداع  5496تم التأشير فى تاريخ  2021-09-12بــ :
 - 554كريم عبد المقصود حامد محمد جنيدى مدير فرع المقيد برقم قيد  17952وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-12برقم ايداع  5496تم التأشير فى تاريخ  2021-09-12بــ :
 - 555محمود سعيد عبدالرازق محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  17952وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-12برقم ايداع  5496تم التأشير فى تاريخ  2021-09-12بــ :
 - 556عبدالسلم سعيد عبدالسلم الصقار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  17954وتم
تحديد
ايداعه بتاريخ  2021-09-13برقم ايداع  5499تم التأشير فى تاريخ  2021-09-13بــ -1 :
اختصاصات مجلس الدارة لتكون لرئيس مجلس الدارة وعضو منتدب عبد السلم سعيد عبد السلم الصقار و
نائب رئيس مجلس الدارة سعيد عبد السلم مصطفى الصقار و عضو مجلس الدارة محمد سعيد عبد السلم
مصطفى الصقار و عضو مجلس الدارة محمود سعيد عبد السلم الصقار مجتمعين او منفردين فى حق التعامل
والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن
اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق وقبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 557اميره شويقى عثمان احمد مدير المقيد برقم قيد  18083وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-27برقم
ايداع  5896تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهما في
هذا الصدد (منفردان او مجتمعان ) اوسع السلطات بادراه الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
وللمديران (مجتمعين او منفردين) الحق في التعامل
عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وللمديرة السيده /منار شويقي عثمان احمد 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 لها حق التوقيع علي عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة
وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذونية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد اوبالجل علي ان تكون السيدة  /اميرة شويقي عثمان المدير المسئول عن اعمال التخليص الجمركي
 - 558منار شويقى عثمان احمد مدير المقيد برقم قيد  18083وتم ايداعه بتاريخ  2021-09-27برقم
ايداع  5896تم التأشير فى تاريخ  2021-09-27بــ :
 - 559سعد لطفى فرج السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  18229وتم ايداعه بتاريخ 2021-10-13
برقم ايداع  6319تم التأشير فى تاريخ  2021-10-13بــ :
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 - 560السيد محمد حسين عبيد مدير المقيد برقم قيد  18620وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-08برقم
ايداع  7730تم التأشير فى تاريخ  2021-12-08بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم (
مجتمعين او منفردين ) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ماأحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرون ( مجتمعين أو منفردين ) الحق
في التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال العام والخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات
والفراج عن راس المال وكافة و صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق
القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في
كل أو بعض ما ذكر ..
 - 561حسام حسن رجب بنات مدير المقيد برقم قيد  18620وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-08برقم
ايداع  7730تم التأشير فى تاريخ  2021-12-08بــ :
 - 562عماد عوض السيد ابراهيم الشرنوبي مدير المقيد برقم قيد  18620وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-08برقم ايداع  7730تم التأشير فى تاريخ  2021-12-08بــ :
 - 563محمد عبدالرازق محمد علم مدير المقيد برقم قيد  18620وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-08
برقم ايداع  7730تم التأشير فى تاريخ  2021-12-08بــ :

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

Page 173 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 564عمرو كامل صابر احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  146110وتم ايداعه بتاريخ
 1998-02-05برقم ايداع  735تم التأشير فى تاريخ  2022-01-20بــ  :بشركة أسبك ممثل عن شركة
السكندرية للبترول  -لشغل وظيفة رئيس مجـلس الدارة والعـضو المنتــدب لشـركة السكنـدرية للمنتجــات
البتـروليـة المتخصصة ( أسبك ) وذلك إعتبارا من  19/5/2022تاريخ قرار السيد المهندس  /وزير البترول
والثروة المعدنيه  ،و يكون له حــــق تمثيـــل الشـــركة أمام القضاء و الغيـــر وكافة الجهـــات الحكوميـــة وغيـــر
الحكومية والشهـــر العقـــارى و الغرفه التجارية والسجل التجارى و الهيئة العامة للستثمار و هيئة التنمية
الصناعية و وزارة الصناعة ( وهيئه الموانى و المنائر و مصلحه الجمارك المصريه و له الحق فى القيام بأعمال
التخليص الجمركى للشحنات الواردة الخاصة بالشركة وشحنات إعادة التصدير و إنهاء جميع الجراءات الجمركية
عليها و إتمام إجراءات المتعاملين مع الجمارك و تقديم المستندات الخاصة بها و إستلم بوالص الشحن الواردة و
أذون التسليم و إستلم البضائع الواردة بإسم الشركة من وإلى جميع الموانئ وجميع مطارات جمهورية مصر
العربية و تمثيل الشركة أمام التوكيلت الملحية و الخطوط الجوية فى سحب أذونات التسليم و متابعة كافة
الجراءات المختلفة أمام إم تى إس وشركة المستودعات المصرية و كافة شركات المخازن الجمركية و هيئات
الموانئ و أمن الموانئ و جميع شركات تداول الحاويات و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و
اليرادات و أمام الدفاع المدنى والحجر الزراعى وإدارة الحماية المدنية والمن العام وشرطة الموانئ وجميع
مطارات جمهورية مصر العربية وجميع الجهات الرقابية والعفاءات وسحب العينات اللزمة لذلك وإستلمها و
أمام مصلحة الجمارك لنهاء جميع الجراءات وإستلم المشمول داخل و خارج جميع الموانئ وجميع مطارات
جمهورية مصر العربية وإستلم الصور الضوئية وكل مايتعلق من إجراءات فى هذا الشأن و التوقيع على إقرار
القيمة و أية مستندات أخرى تتعلق بإتمام الجراءات و أمام الرقابة الصناعية والخطوط الملحية والخطوط الجوية
والبريد السريع ورد المبيعات وإسترداد الرسوم الجمركية وجميع العروض الجمركية و كل مايتعلق من إجراءات
فى هذا الشأن ) و التوقيع على كافة عقـــود البيع البتدائيـــة و النهائية والرسمية واليجار وحوالة الحق للعقارات
و الراضى و السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات و تعديلها و التخارج منها و فسخ الشــركات و إتخاذ
كافة الجـــراءات اللزمة لنــشر وقيد وتسجيل الشركات و القرار بالتصالح و التنازل و الطعن بالتزوير وله
حــــق توكيل الغيــر فى كل أو بعض ما سبق  .قرار رقم (  ) 3بشأن تحديد من له حق التوقيع على الشيكات
واليداعات والعمال المصرفية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى
السيد الكيميائى  /عمرو
ضوء مــا تــم عـــرضة وافق المجلس بالجماع على تفويض كل من السيدين .1 -:
السيد المحاسب  /كامل الدسوقى عبد
رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب .2
كامل صابر أحمد
( توقيع أول ) والسادة .1 -:
مدير عام الشئون المالية
اللطيف
السيد المحاسب  /محمد مسعد أحمد
السيد المحاسب  /عز الدين عبد السلم مرسى  -مدير عام المهات .2
السيد
مدير عام مساعد الموازنة والتكاليف بالدارة العامة للشئون المالية .3
أبو علفه
مدير عام مساعد الحسابات العامة بالدارة العامة
المحاسب  /ياسر على زين العابدين محمد
( توقيع ثان ) وذلك للتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة
للشئون المالية
واليداعات فى البنوك وكافة العمليات المصرفية وعلى أن يكون التوقيع مجتمعين لحد المفوضين كتوقيع أول
وأحد المفوضين كتوقيع ثان .
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 - 565محمد رضا راشد حسن حسن راشد مدير المقيد برقم قيد  19030وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-08برقم ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2022-02-08بــ  :يمثل المديران الشركة فى علقتها
مع الغير ولهما (منفردان أو مجتمعان) فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديران ( مجتمعين أو منفردين )
الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع و
فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال
وحق القتراض والرهن و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و
الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل و للسيد  /محمد مجدى حسن راشد (منفردا) حق القيام بأعمال التخليص الجمركى ولهما حق توكيل أو
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 566محمد مجدي حسن راشد مدير المقيد برقم قيد  19030وتم ايداعه بتاريخ  2022-02-08برقم
ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2022-02-08بــ :
 - 567ابراهيم محمد حسين على الموجى مدير المقيد برقم قيد  19039وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-09برقم ايداع  960تم التأشير فى تاريخ  2022-02-09بــ  :يمثل المديرون 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 أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون ( مجتمعين او منفردين )
إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ،
والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق
العتمادات والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك  ،والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية
والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات
وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة  ،وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات
والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا
بالصفة التي يتعامل بها والحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
 - 568عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد الذهبى مدير المقيد برقم قيد  19039وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-09برقم ايداع  960تم التأشير فى تاريخ  2022-02-09بــ :
 - 569حازم شريف حمدى إبراهيم حمدى مدير المقيد برقم قيد  19039وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-09برقم ايداع  960تم التأشير فى تاريخ  2022-02-09بــ :
 - 570شريفه عنتر حسين الدقدوقى مدير المقيد برقم قيد  19076وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-13
برقم ايداع  1084تم التأشير فى تاريخ  2022-02-13بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم ( منفردون أو مجتمعون ) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .
وللمديرون ( مجتمعون أو منفردون ) الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع
علي الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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2022-02-13

 - 571محمود رفعت محمود محمد مدير المقيد برقم قيد  19076وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1084تم التأشير فى تاريخ  2022-02-13بــ :
 - 572عماد عوض السيد ابراهيم الشرنوبي مدير المقيد برقم قيد  19076وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-13برقم ايداع  1084تم التأشير فى تاريخ  2022-02-13بــ :
 - 573محمد حسين حسين احمد الناصح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19190وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-24برقم ايداع  1539تم التأشير فى تاريخ  2022-02-24بــ  -: :تم اعطاء الصلحيات للسيد /
محمد حسين حسين أحمد الناصح ــ بصفته رئيس مجلس ادارة شركة انسز للبرمجة والتسويق اللكترونيالحق في
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع ا?عمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذا الشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وهيئئة
ا?ستثمار وكذا التأشير علي الدفاتر وفتحها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وا?فراج عن رأس المال وا?قتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية وا?راضي
والسيارات والمنقو?ت والمشروعات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات ا?ذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
با?جل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر
 - 574رضا محمود المصرى محمد ابو خطوه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19369وتم ايداعه
تفويض رئيس
بتاريخ  2022-03-22برقم ايداع  2395تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ :
مجلس الدارة الشركة في التوقيع و التمثيل عن الشركة بعلقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
أو للجمعية العامة  ،و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و الشهر العقاري و القطاع العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل
مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق الحسابات و الفراج عن رأس المال و كافة صور
التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق
التوقيع على عقود الشراء للعقارات و المنقولت و السيارات لصالح الشركة و له الحق في تعين و عزل مستخدمي
و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له الحق في قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد
كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ،وله حق منفردا القتراض او البيع او الرهن
لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية
 - 575حسن عبد الرؤف على محمد ابو عمه مدير المقيد برقم قيد  19387وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-23برقم ايداع  2459تم التأشير فى تاريخ  2022-03-23بــ  :يمثل المديران الشركه فى
علقتهما مع الغير ولهما منفردين اومجتمعين فى هذا الصدداوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما
عدا ما احتفظ به صراحة عقدالشركة أوالقانون أولئحته التنفيذية العامة  .وللمديران منفرداين أومجتمعين الحق
فى التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح
حسابات والفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق
القتراض والرهن وكل ذلك بسم الشركه ولصالحها ،وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم  ،ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه
العقود والمشاراطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل ،ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى
كل أوبعض ماذكر .
 - 576عصام عبدالرؤف على محمد أبو عمر مدير المقيد برقم قيد  19387وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-23برقم ايداع  2459تم التأشير فى تاريخ  2022-03-23بــ :
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 - 577محمد عبد ا محمود محمد مدير المقيد برقم قيد  19420وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-28
برقم ايداع  2612تم التأشير فى تاريخ  2022-03-28بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير
ولهما منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون منفردين أو مجتمعين الحق فى
التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف
وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود
الشراء والقتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى والسيارات والمنقولت باسم
الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما
ذكر .
 - 578مصطفى عبد الفتاح عبد ا دسوقى مدير المقيد برقم قيد  19420وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-28برقم ايداع  2612تم التأشير فى تاريخ  2022-03-28بــ :
 - 579علي حسن محمد حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  18673وتم ايداعه
بتاريخ  2021-12-19برقم ايداع  7961تم التأشير فى تاريخ  2022-04-05بــ  :وافقت الجمعية العامة
العادية بالجماع علي تحديد صلحيات السيد /علي حسن محمد حسن رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
والسيد  /عمر حسن محمد حسن نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لتصبح كالتالي  :يمثل رئيس مجلس
الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة منفردين أو مجتمعين في التوقيع
علي معاملت الشركة وتعهداتها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالها والشهر العقاري وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان ولهما الحق في التوقيع علي عقود القتراض
والرهن للنفس والغير وكذا لهما الحق في توكيل البنك الهلي المصري أو البنوك أو الغير في كل أو بعض ما
ذكر وذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي
عقود الشراء والبيع والرهن والتنازل للنفس اوللغير عن أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل وكلء ومستخدمي 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 أوالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر ،ويمثل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فقط الشركة امام القضاء .
 - 580شيرين حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  112775وتم
ايداعه بتاريخ  1984-12-08برقم ايداع  8695تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ :
 - 581حسن عباس حلمى رفله رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  112775وتم ايداعه
بتاريخ  1984-12-08برقم ايداع  8695تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ  :اعتماد التشكيل الحالي
لمجلس إدارة شركة العامرية للصناعات الدوائية بكافة الختصاصات والمسئوليات المسندة إليه و المثبتة في
السجل التجاري للشركة
 - 582عصام عبدالعزيز درويش النصارى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112775وتم ايداعه
بتاريخ  1984-12-08برقم ايداع  8695تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ :
 - 583محمد على احمد على سلطان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112775وتم ايداعه بتاريخ
 1984-12-08برقم ايداع  8695تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ  :المنتدب
 - 584سلمى شيرين حسن عباس حلمى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112775وتم ايداعه بتاريخ
 1984-12-08برقم ايداع  8695تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ :
 - 585ضياء الدين ابراهيم جلل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112775وتم ايداعه بتاريخ
 1984-12-08برقم ايداع  8695تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 177 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 586ياشار حسن عباس حلمي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  112775وتم ايداعه بتاريخ
 1984-12-08برقم ايداع  8695تم التأشير فى تاريخ  2022-04-18بــ :
 - 587ياسر جلل احمد محمود غنيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19606وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-21برقم ايداع  3376تم التأشير فى تاريخ  2022-04-21بــ  :لرئيس مجلس الداره الستاذ /
ياسر جلل احمد محمود غنيم ونائبه الستاذ/ايمن عبد الكريم عبد الحميد ونس أوسع الصلحيات في حق التوقيع
عن الشركه وابران البروتكولت والتعاقد آت والتوقيع امام الجهات الرسميه والحكومه والتعامل مع الوزارات
والمحافظات والداريات كما لهم التعامل مع كافه البنوك وفتح وغلق الحسابات السحب واليداع وصرف الشيكات
والفراح عن راس مال الشركه ولهم الحق في كل المعاملت البنكيه والتوقيع على عقود المناقصات وذلك كله
مجتمعيين او منفرديين لتحقيق غرض الشركه
 - 588احمد فوزى محمود إبراهيم السيد مدير المقيد برقم قيد  19643وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-28برقم ايداع  3542تم التأشير فى تاريخ  2022-04-28بــ  :يمثل السيد  /احمد فوزي محمود
ابراهيم السيد المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة الحق في
التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة وله حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع وله الحق في تعيين وعزل ومستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 والتوقيع امام
التأمنيات الجتماعية والحياء والتوقيع علي التراخيص والتوقيع علي عقود الشراء والبيع ويكون للسيد /احمد
فوزي محمود ابراهيم السيد والسيد /محمد عبد الفتاح عبده عبد الفتاح ( مجتمعين أو منفردين ) الحق في 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 بإسم الشركة ولصالحها وكذلك
التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير
في كل أو بعض ماذكر.
 - 589رشا عوض احمد السيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19690وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-12برقم ايداع  3748تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ :
 - 590احمد محمد عبدالعزيز محمد راتب عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19690وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-12برقم ايداع  3748تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ :
 - 591اشرف حمدى حسين الجارم نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19690وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-12برقم ايداع  3748تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ  :والرئيس التنفيذى
 - 592أمين سامح سمير امين فهمي رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19690وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-12برقم ايداع  3748تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ  :اعادة تشكيل مجلس الدارة
يكون الستاذ /أمين سامح سمير أمين فهمى رئيس مجلس الدارة له صلحياته طبقا للنظام الساسى و على ان
يكون الستاذ  /أشرف حمدى حسين الجارم نائب رئيس مجلس الدارة و الرئيس التنفيذى له الحق في التعامل مع
جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و توقيع جميع العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
الشيكات والتوقيع امام الشهر العقارى والتأمينات الجتماعية والضرائب وله حق الشراف على الشئون المالية
والدارية و له حق توكيل احد اعضاء مجلس الدارة او الغير فى كل او بعض ما تقدم و له الحق فى السلطات
والصلحيات اللزمة لدارة الشركة وتمثيل الشركة امام كافة البنوك وحق فتح الحسابات والعتمادات المستندية
واغلقها وتوقيع الشيكات والكمبيالت وتظهيرها والقتراض باسم الشركة وتوقيع القروض وتقديم الضمانات
اللزمة لذلك من رهونات عقارية وتجارية وتوقيع العقود بالنيابة عن الشركة
 - 593عاصم اسامه ابراهيم الشرقاوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19690وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-12برقم ايداع  3748تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ :
 - 594محمد عبدالهادى ابراهيم عبدالحميد عضو منتدب المقيد برقم قيد  19690وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-12برقم ايداع  3748تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ :
 - 595سلمى عصام عبد الهادى عصر نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19953وتم ايداعه
بتاريخ  1980-11-20برقم ايداع  7555تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 178 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 596عمرو عصام عبد الهادى عبد الهادى عصر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19953وتم ايداعه
بتاريخ  1980-11-20برقم ايداع  7555تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ  :رئيس مجلس الدارة
منفرديا حق اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل
وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع
الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية التجارية وأبرام جميع العقود
والمشارطات والسفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل والتوقيع أمام الشهر العقاري علي كافة
العقود  .وله الحق في قبض وأستلم المبالغ المستحقه للشركة سواء كانت نقدية أو بشيكات  ،وله حق الشراء
والبيع لجميع المواد والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والقرض والرهن وفك
الرهن والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس مال الشركة ولهم تفويض أو توكيل الغير
في كل أو بعض 2ماذكر .
 - 597منال محمد فهمى صدقة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19953وتم ايداعه بتاريخ
 1980-11-20برقم ايداع  7555تم التأشير فى تاريخ  2022-05-12بــ :
 - 642ميادة مصطفى عبدالحكيم عبدل
سعد مدير المقيد برقم قيد  15513وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-13برقم ايداع  4091تم التأشير
فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 598خالد وجدى مصطفى احمد مدير المقيد برقم قيد  19757وتم ايداعه بتاريخ 2022-05-22
برقم ايداع  4057تم التأشير فى تاريخ  2022-05-22بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولـه (
منفردا) في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة
أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير (منفردا) 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 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 ولهما الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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.
 - 599محمد حمدى قايد محمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19765وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-22برقم ايداع  4075تم التأشير فى تاريخ  2022-05-22بــ  :تم تحديد اختصاصات مجلس
الدارة كالتالي :يكون حق الدارة و التوقيع و المسؤلية أمام الجهات الرسمية للدكتور  /محمد حمدى قايد محمد -
رئيس مجلس الدارة – و الدكتور  /شهاب محمد سامى شهاب الدين أبو العينين  -عضو مجلس الدارة و العضو
المنتدب  -و الستاذ الدكتور  /حسن محمد خميس محمود  -عضو مجلس الدارة – مجتمعين أو منفردين  -و لهم
فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها مع جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و
القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص و لهم  -مجتمعين أو منفردين  -حق التوقيع على عقود البيع و
الشراء و اليجار و الدارة و تأسيس الشركات و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة و لهم  -مجتمعين أو
منفردين  -الحق في التوقيع على اى نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية كالسحب
و اليداع و فتح العتمادات المستندية البنكية و لهم  -مجتمعين أو منفردين  -الحق في توكيل او تفويض الغير فى
كل أو بعض ما ذكر.
 - 600هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  19842وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  4465تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 601هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  19842وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  4459تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 602هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  19842وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  4466تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 603هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  19842وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  4461تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
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 19842وتم ايداعه بتاريخ

2022-06-01

 - 604هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  4463تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 605هانى محمد محمد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  19842وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-01
برقم ايداع  4460تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 606احمد عصام محمد مرتضى مدير فرع المقيد برقم قيد  19847وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  4480تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 607محمد رجب عبد اللطيف عوض مدير فرع المقيد برقم قيد  19857وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  4528تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 608كريم احمد سعيد مهدي مدير فرع المقيد برقم قيد  19861وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  4553تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 609خالد عبد الشكور عبد العزيز على مدير فرع المقيد برقم قيد  19862وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-05برقم ايداع  4555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 610محمد متولى محمد خضر مدير فرع المقيد برقم قيد  19867وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  4572تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 611اهداء المعداوى محمد عبدالرحمن مدير فرع المقيد برقم قيد  3795وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-06برقم ايداع  4600تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 612محمد السيد احمد عبد المجيد المقدم مدير فرع المقيد برقم قيد  19888وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  4629تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 613محمد السيد احمد عبد المجيد المقدم مدير فرع المقيد برقم قيد  19888وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  4628تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 614عمرو فكرى بدر الدين حمدي مدير فرع المقيد برقم قيد  9616وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع  4715تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 615صموئيل جرجس حنين غبور مدير فرع المقيد برقم قيد  19908وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-08برقم ايداع  4716تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 616محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  19910وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  4742تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 617محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  19910وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  4745تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 618تامر على على الصناديلى مدير فرع المقيد برقم قيد  5680وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  4852تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 619تامر على على الصناديلى مدير فرع المقيد برقم قيد  5680وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  4851تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 620راشيل سمير دانيال شحاته مدير فرع المقيد برقم قيد  19945وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  4861تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 621محمد فايز السيد حسينى مدير المقيد برقم قيد  14795وتم ايداعه بتاريخ  2020-03-05برقم
ايداع  1341تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
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 - 622وائل زكريا ابراهيم احمد مدير المقيد برقم قيد  14795وتم ايداعه بتاريخ  2020-03-05برقم
ايداع  1341تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما
منفردان او مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديران منفردان الحق في الدارة والتوقيع والتعامل
بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 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 ولصالحها وكذلك التوقيع علي عقود الشراء
لصول الشركة وفتح الحسابات البنكية اما التوقيع علي الشيكات والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
والفراح عن رأس المال والتوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية فيكون
التوقيع مجتمعان ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 623كريم صبرى عبد العاطى السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  18555وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع  4916تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 624هيثم مجدى ابوالفتوح مدير فرع المقيد برقم قيد  11572وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-14
برقم ايداع  4952تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 625سامح ماهر اسكندر مدير فرع المقيد برقم قيد  11572وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم
ايداع  4957تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 626عزالدين طه عبدالفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  11572وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-14
برقم ايداع  4953تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 627محمد احمد ابراهيم الرشيدى مدير المقيد برقم قيد  15505وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-10
برقم ايداع  4064تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 628سلوى على حسن محمد قنديل مدير المقيد برقم قيد  15505وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-10
برقم ايداع  4064تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 629ايناس أحمد ابراهيم الرشيدي مدير المقيد برقم قيد  15505وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-10
برقم ايداع  4064تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 630أحمد ابراهيم محمد الرشيدي مدير المقيد برقم قيد  15505وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-10
برقم ايداع  4064تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم
مجتمعين أو منفردين 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 محمد أحمد ابراهيم الرشيدي  ،أحمد ابراهيم
محمد الرشيدي مجتمعين أو منفردين وللمديرين سلوى على حسن محمد قنديل  ،ايناس احمد ابراهيم الرشيدي
مجتمعين فقط الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميـــــة وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف والهيئات
المالية من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقتراض من الغير والرهن والتوقيع على عقود
الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وشراء السيارات ولهم الحق فى تعيين ووقف وعزل
وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل والتوقيع أمام الشهر العقاري على كافة العقود وقبض واستلم المبالغ المستحقه للشركه سواء كانت نقدية أو
بشيكات ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 631رياض السيد رياض توفيق قوره مدير فرع المقيد برقم قيد  19963وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  4945تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 632احمد صالح فتحى عبد المام مدير فرع المقيد برقم قيد  19964وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  4948تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 633هشام جمال الدين محمود مرسى مدير فرع المقيد برقم قيد  19965وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  4951تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
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 - 634ياسر ابراهيم محمد محمود عريف رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  5479وتم
ايداعه بتاريخ  2013-01-06برقم ايداع  47تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ  :تجديد مدة مجلس
الدارة لمدة ثلث سنوات مقبلة تبدا من تاريخ انتهاء المدة السابقة مع بقاء التشكيل والصلحيات كما مؤشر
بها فى السجل التجارى .
 - 635انجى خميس ياقوت مصطفى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  19985وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  5060تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ -1 :لرئيس مجلس الدارة حق
التوقيع منفردا على جميع المعاملت البنكية من فتح وغلق الحسابات والرهن والقتراض بأسم الشركة وإصدار
خطابات الضمان والحق فى الفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى البنك منفردا-2 .لرئيس مجلس الدارة
حق التوقيع على جميع معاملت وتعهدات الشركة وتمثيل الشركة منفردا وله فى ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض
الشركة  ،وله حق التصرف فى اموال وأصول الشركة الثابتة والمنقولة  ،وله سلطة البيع والشراء  ،وحق توكيل
من يشاء فى كل أو بعض هذا الحق وله حق توكيل المحامين على أن تكون جميع العمال والتصرفات التى تصدر
منه بأسم الشركة وضمن أغراضها .يلزم موافقة الجمعية العامة مسبقا على بيع الصول .
 - 636محمد محمود محمد محمود العقبى مدير فرع المقيد برقم قيد  19986وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  5061تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 637هدى عبد الفتاح ابو الفتوح ربع مدير فرع المقيد برقم قيد  20007وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-19برقم ايداع  5121تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 638احمد عبد الفتاح احمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  17906وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-20برقم ايداع  5151تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 639محمد محمد احمد قطب مدير فرع المقيد برقم قيد  15249وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  5229تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 640البير نعيم حبيب منصور مدير فرع المقيد برقم قيد  16986وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-21
برقم ايداع  5236تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 641ايه محمد محمد مدير المقيد برقم قيد  20029وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع
 5247تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 643ياسمين محمد محمود عبد الغنى مدير المقيد برقم قيد  15513وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-13برقم ايداع  4091تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :يمثل المديرون الشركة فى
علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها وذلك
فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و لمديرين
مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و فتح الحسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على
الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك حق
التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لهما حق تعيين و عزل
مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و لهم حق قبض ودفع
المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر .
 - 644مايسه مصطفى عبدالحكيم عبدل
سعد مدير المقيد برقم قيد  15513وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-13برقم ايداع  4091تم التأشير
فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 645محمد حسنين محمد عبد النبي مدير فرع المقيد برقم قيد  20039وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-22برقم ايداع  5303تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 646عصام محمد حمزه محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  18717وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-23
برقم ايداع  5328تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
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 20041وتم ايداعه بتاريخ

2022-06-23

 - 647طارق السيد محمد ايوب مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  5319تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 648محمود صبحى محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  20043وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-23برقم
ايداع  5332تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 649جمال عبد الناصر السعيد مبروك مدير فرع المقيد برقم قيد  20047وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-23برقم ايداع  5340تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 650يوسف نبيل كرم عزيز مدير فرع المقيد برقم قيد  20050وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-23
برقم ايداع  5345تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 651عوض ربيع عوض بدر مدير فرع المقيد برقم قيد  20053وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-23
برقم ايداع  5349تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 652عوض ربيع عوض بدر مدير فرع المقيد برقم قيد  20053وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-23
برقم ايداع  5348تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 653محمد سامى كامل عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  20054وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-23برقم ايداع  5353تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 654جانسيت حسين فوزى مدير فرع المقيد برقم قيد  1377وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم
ايداع  5442تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 655اوتشان فينج  WU QIANFENGمدير علقات عامة المقيد برقم قيد  8404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-04برقم ايداع  1494تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :ممثل عن شركة  /ان اتش
جلوبال انفستمنت بى تى اى ليمتد NH GLOBAL INVESTMENT PTE LTD
 - 656شاو وين  SHAW WENمدير عام المقيد برقم قيد  8404وتم ايداعه بتاريخ 2016-05-04
برقم ايداع  1494تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :ممثل عن شركة  /ان اتش جلوبال انفستمنت بى
تى اى ليمتد NH GLOBAL INVESTMENT PTE LTD
 - 657ليو سونغ  LIU CONGمدير عام المقيد برقم قيد  8404وتم ايداعه بتاريخ 2016-05-04
برقم ايداع  1494تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :ممثل عن شركة  /نيوهوب انترناشيونال هولدينج
بى تى اى ليمتد NEW HOPE INTERNATIONAL
 - 658جاو جى رين  Zhao Jirenمدير عام المقيد برقم قيد  8404وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-04برقم ايداع  1494تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :ممثل عن شركة  /نيوهوب
انترناشيونال هولدينج بى تى اى ليمتد  - NEW HOPE INTERNATIONALيكون للسيد /شاو وين
 Shao Wenممثل شركة  /ان اتش جلوبال انفستمنت بى تى اى ليمتد NH GLOBAL INVESTMENT
 ( PTE LTDالمدير العام ) والسيد  /جاو جى رين  Zhao Jirenممثل شركة  /نيوهوب انترناشيونال هولدينج
بى تى اى ليمتد  ( NEW HOPE INTERNATIONAL HOLDING PTE LTDالمديرالعام )
مجتمعين أو منفردين حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن
بإسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض
ماذكر  .ويكون للسيد /ليو سونغ LIU CONGممثل شركة  /نيوهوب انترناشيونال هولدينج بى تى اى ليمتد
 ( NEW HOPE INTERNATIONAL HOLDING PTE LTDالمديرالمالى) منفردا حق 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 بإسم الشركة وضمن أغراضها.
السيد  /أو تشيان فينج  Wu Qianfengممثل شركة  /ان اتش جلوبال انفستمنت بى تى اى ليمتد NH
 GLOBAL INVESTMENT PTE LTDمديرا للعلقات العامة بالشركة .
 - 659هيثم عبد الحميد صديق جاد الرب مدير فرع المقيد برقم قيد  10870وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  5438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 183 of 195

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 - 660احمد سعيد ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  20069وتم ايداعه بتاريخ
ايداع  5423تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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 2022-06-27برقم
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تجديد افراد
 - 1الخربطلى لستصلح الراضى وتجارة الخضروات والفاكهة
لصاحبها السيد محمد امين الخربطلى تاجر فرد سبق قيده برقم  9123 :قيدت فى  2016-12-27برقم
ايداع  4606وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-26
 - 2هيفن أوف ويدنج ( لصاحبها :عماد تامر عجايبى منصور) تاجر فرد سبق قيده برقم  8385 :قيدت فى
 2016-04-24برقم ايداع  1423وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-04-23
 - 3كلينى سوفت  CLINI SOFTلصاحبها عمرو محمد محمد عوف تاجر فرد سبق قيده برقم 9220 :
قيدت فى  2017-01-26برقم ايداع  342وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-01-25
 - 4منشاة الحرية للستثمار و التنمية لصاحبها قاضى عبد الحميد سعد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم 4348 :
قيدت فى  2011-06-05برقم ايداع  1060وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-06-04
 - 5الولء للمنظفات (لصاحبها عبد المنعم السيد عبد الجواد حسن) تاجر فرد سبق قيده برقم  8512 :قيدت
فى  2016-06-05برقم ايداع  1902وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-06-04
 - 6منشاة السورى للنطريز غسان عبد الكريم بنان تاجر فرد سبق قيده برقم  41201 :قيدت فى
 2003-11-02برقم ايداع  5809وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-11-01
 - 7البستان للتعدين والتنمية( لصاحبها  :ممدوح على أحمد جمعه) تاجر فرد سبق قيده برقم  7894 :قيدت
فى  2015-11-09برقم ايداع  3560وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-11-08
 - 8منشأة مصبغة الزهراء لصاحبها نجاه صابر عبدالحميد خليفه تاجر فرد سبق قيده برقم  17 :قيدت فى
 2005-03-16برقم ايداع  27وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-15
 - 9منشاة كنج سوفت للبرمجيات لصاحبها ماجد سور غالى اندراوس سور تاجر فرد سبق قيده برقم :
 4504قيدت فى  2011-08-28برقم ايداع  1785وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2026-08-27
 - 10منشأة تراست للصناعات اللكترونية لصاحبها ابراهيم يوسف محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم :
 41قيدت فى  2005-04-11برقم ايداع  74وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2025-04-10
 - 11ترست للصناعات اللكترونيه لصاحبها يوسف محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  41 :قيدت فى
 2005-09-20برقم ايداع  1008وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-19
 - 12مركز القادة للتقنية والتدريب والستشارات لصاحبها جمال عبد الرحمن محمد السعيدى تاجر فرد سبق قيده
برقم  4724 :قيدت فى  2011-12-25برقم ايداع  2753وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-12-24
 - 13جلوبال للصناعات المتخصصة  GLOBALلصاحبها ( ياسر محروس عطيه عماره )) تاجر فرد سبق
قيده برقم  8976 :قيدت فى  2016-11-22برقم ايداع  4054وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2026-11-21
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تجديد شركات
 - 1المنى مصر الدولية للستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4303 :قيدت فى
 2011-05-10برقم ايداع  843وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/05/2026ص
 - 2شركة غنيم الدولية لتصنيع الدوية ومستحضرات التجميل  -جيبكو  Gipccoشركة سبق قيدها برقم :
 5061قيدت فى  2012-05-29برقم ايداع  1314وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 28/05/2027ص
 DEGISCAN FOR MEDICAL SERVICES COMPANY - 3ش.م.م ديجى سكان للخدمات الطبيه
شركة سبق قيدها برقم  8572 :قيدت فى  2016-06-28برقم ايداع  2229وفى تاريخ 2022-06-01
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/06/2026ص
 - 4امازون للخدمات البترولية  Amazon petroleum services -ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم :
 9711قيدت فى  2017-06-01برقم ايداع  2305وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 31/05/2027ص
 - 5طيبة للصناعات الغذائية { عبد المنعم محمد مصباح } وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10128 :قيدت
فى  2002-01-08برقم ايداع  22وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/01/2027ص
 - 6جلوبال مارتيم كونسلتنتس جروب
 Global Maritime Consultants Groupشركة سبق قيدها برقم  1585 :قيدت فى 2007-05-24
برقم ايداع  783وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/05/2027
12:00:00ص
 - 7عماد الدين محمد مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1594 :قيدت فى  2007-05-30برقم ايداع
 811وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 8ريجيد وان ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5009 :قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع  1089وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/05/2027ص
 - 9ايجيبت ايكسبورت وان لتصدير المحاصيل الزراعيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8415 :قيدت فى
 2016-05-08برقم ايداع  1548وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/05/2026ص
 - 10فيش ايجيبت وان للتصدير وتمليح السماك ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8416 :قيدت فى
 2016-05-08برقم ايداع  1548وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 07/05/2026ص
 - 11نجار للتجارة الخارجية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  8635 :قيدت فى  2002-06-09برقم ايداع
 2604وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2027ص
 - 12السلمية للدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( فاركو للدوية ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم :
 1358قيدت فى  2002-06-25برقم ايداع  217وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 24/06/2027ص
 - 13منار الخليج للتنمية السياحية شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصري .شركة سبق قيدها برقم :
 9599قيدت فى  2017-05-08برقم ايداع  1789وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 07/05/2027ص
 - 14ايكو اجرو ساينس للتنميه الزراعيه  Eco Agro Scienceشركة سبق قيدها برقم  9759 :قيدت
فى  2017-06-13برقم ايداع  2502وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 12/06/2027ص
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 - 15اسكندرية العالمية للتجارة والمقاولت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5074 :قيدت فى
 2012-06-03برقم ايداع  1362وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/06/2027ص
 - 16آن ترانسبورتيشن اند سابليز  AN. Transportation And Suppliesش.ذ.م.م شركة سبق قيدها
برقم  8814 :قيدت فى  2016-09-27برقم ايداع  3261وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/09/2026ص
 - 17شركة بايوكير ليميتيد ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9245 :قيدت فى  2017-02-05برقم ايداع
 462وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2027ص
 - 18اورالينز  Oralinesش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9248 :قيدت فى  2017-02-06برقم ايداع
 474وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/02/2027ص
 - 19فى  .اى ماركتس  VI Marketsش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9481 :قيدت فى 2017-04-05
برقم ايداع  1325وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/04/2027
12:00:00ص
 - 20اسمارت فيوتشر للصناعات الهندسية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9643 :قيدت فى 2017-05-17
برقم ايداع  2024وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/05/2027
12:00:00ص
 - 21هاى تك تكستايل إيجيبت ش.م.م (منطقة حرة عامة) شركة سبق قيدها برقم  1613 :قيدت فى
 2007-06-05برقم ايداع  859وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 04/06/2027ص
 - 22الطارق النيل للسيارات شركة سبق قيدها برقم  2769 :قيدت فى  2009-02-23برقم ايداع 378
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/02/2024ص
 - 23اسكندرية للصناعات والتوريدات الكهربائية واللكترونية شركة سبق قيدها برقم  5287 :قيدت فى
 2012-10-03برقم ايداع  2299وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/10/2022ص
 - 24الوطن لدارة المنشات السياحيه والعقارية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9543 :قيدت فى
 2017-04-26برقم ايداع  1614وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/04/2027ص
 - 25فايف ستارز سيرفيس للمن والحراسة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9704 :قيدت فى
 2017-05-30برقم ايداع  2268وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/05/2027ص
 Sedra for food industriesش.م.م شركة سبق قيدها برقم :
 - 26سدرة للصناعات الغذائيه
 9802قيدت فى  2017-07-02برقم ايداع  2705وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 01/07/2027ص
 - 27برايم كير  PRIME CAREشركة سبق قيدها برقم  20008 :قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
 19868وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2027ص
 - 28المصرية لنتاج اللكيل بنزين الخطى ايلب ش.م.م  -بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها برقم
 1609 :قيدت فى  2007-06-04برقم ايداع  847وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 29ياسر ابراهيم جمعة بدر وشريكه شركة توصية شركة سبق قيدها برقم  4474 :قيدت فى
 2011-08-11برقم ايداع  1657وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/08/2026ص
 - 30د .ع .ف  .م للمشروعات السياحية  d.i.f.mش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9063 :قيدت فى
 2016-12-15برقم ايداع  4405وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 14/12/2026ص
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 - 31الفهد للتنمية الزراعية والعلف الحيوانية والستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم 9667 :
قيدت فى  2017-05-22برقم ايداع  2120وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 21/05/2027ص
 - 32جرومي فرى زون للتسويق ليمتد شركة سبق قيدها برقم  1612 :قيدت فى  2007-06-05برقم ايداع
 855وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/06/2027ص
 - 33المصرية السعودية للستثمار والتطوير العمرانى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4619 :قيدت فى
 2011-10-30برقم ايداع  2276وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/10/2026ص
 - 34الشركه المتحده للتجزئه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5827 :قيدت فى  2016-06-16برقم ايداع
 2066وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/06/2026ص
 - 35المتحدة للتجزئة (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  5827 :قيدت فى  2015-10-07برقم ايداع
 3207وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 06/10/2025ص
 - 36الشركه المتحده للتجزئه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  5827 :قيدت فى  2015-11-22برقم ايداع
 3721وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/11/2025ص
 - 37سايد واكس ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  7128 :قيدت فى  2015-01-15برقم ايداع
 124وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/01/2025ص
 - 38اب سيكل مصر للتنميه العقاريه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  8188 :قيدت فى 2016-02-23
برقم ايداع  643وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 22/02/2026
12:00:00ص
 - 39مالتى فنكشن للتجاره (ام  .اف) MULTY FUNCTIONS FOR TRADING M.Fش.ذ.م.م
شركة سبق قيدها برقم  9486 :قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع  1333وفى تاريخ 2022-06-09
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/04/2027ص
 - 40تيتان للخرسانة والركام مصر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  3258 :قيدت فى  2009-11-17برقم
ايداع  2486وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 16/11/2024
12:00:00ص
 - 41البستان فودز لستصلح الراضى والتنمية الزراعية (ش.م.م) .شركة سبق قيدها برقم  5143 :قيدت
فى  2012-07-12برقم ايداع  1709وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/07/2027ص
 - 42البستان فودز لستصلح الراضى والتنمية الزراعية (ش.م.م) .شركة سبق قيدها برقم  5143 :قيدت
فى  2012-07-12برقم ايداع  1710وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 11/07/2027ص
 - 43بلتنيم للستثمار العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم  7867 :قيدت فى  2015-10-26برقم ايداع
 3417وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/10/2025ص
 - 44ليبريتيد سيستمز للخدمات و التجارة  LiberatedSystems For Services & Tradeش.م.م
شركة سبق قيدها برقم  9626 :قيدت فى  2017-05-16برقم ايداع  1960وفى تاريخ 2022-06-12
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/05/2027ص
 - 45بنك التعمير والسكان شركة سبق قيدها برقم  134349 :قيدت فى  1998-07-14برقم ايداع
 1964وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/07/2018ص
 - 46بنك التعمير والسكان شركة سبق قيدها برقم  134349 :قيدت فى  1993-05-25برقم ايداع
 3255وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2018ص
 - 47بنك التعمير والسكان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  134349 :قيدت فى  1998-09-05برقم ايداع
 7531وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/09/2018ص
 - 48جولدن جروب للنظمة الصناعية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  2053 :قيدت فى 2008-02-10
برقم ايداع  273وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/02/2023
12:00:00ص
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 - 49الئتمانية لمقاومة الفات د ثروت محمد عبدالحميد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  3514 :قيدت فى
 2010-03-24برقم ايداع  758وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/03/2025ص
 - 50امباير انتريورز  Empire Interiorsش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5005 :قيدت فى
 2012-05-03برقم ايداع  1080وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/05/2027ص
 - 51محمد محمد على حسن صديق وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6540 :قيدت فى  2014-05-12برقم
ايداع  1213وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/05/2024
12:00:00ص
 - 52عبد ا احمد عبد ا يونس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7165 :قيدت فى  2015-01-27برقم
ايداع  230وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/01/2025
ص
 - 53الجزيرة للطاقة والهندسة شركة سبق قيدها برقم  7500 :قيدت فى  2015-05-25برقم ايداع
 1736وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2025ص
 - 54المل لمنتجات مواد البناء ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  104563 :قيدت فى  1982-06-07برقم
ايداع  4325وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 06/06/2027
12:00:00ص
 - 55الراعى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  3926 :قيدت فى
 2010-09-30برقم ايداع  2571وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/09/2025ص
 - 56هاى رول تكنولوجى ( HIRoLL Technologyش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  5080 :قيدت فى
 2012-06-03برقم ايداع  1381وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/06/2027ص
 - 57تريو لتجارة الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5083 :قيدت فى  2012-06-04برقم
ايداع  1392وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/06/2027
12:00:00ص
 - 58تريو لتجارة الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5083 :قيدت فى  2012-11-05برقم
ايداع  2559وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/11/2022
12:00:00ص
 - 59انسايت ستديو  insight studiosش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  6920 :قيدت فى
 2014-11-02برقم ايداع  2876وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/11/2024ص
 - 60عدلي للستيراد و التصدير و الوكالت التجارية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  7292 :قيدت فى
 2015-03-09برقم ايداع  735وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/03/2025ص
 - 61المحله للصناعات الغذائيه مطاعم ومخابز البغل الكبرى شركة سبق قيدها برقم  8740 :قيدت فى
 2016-08-28برقم ايداع  2911وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/08/2026ص
 - 62نجمة ستار لدارة المنشآت السياحية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9613 :قيدت فى 2017-05-14
برقم ايداع  1905وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 13/05/2027
12:00:00ص
 - 63برايت سكايز لحلول البرمجيات  - BRIGHT SKIES SOFTWARE SOLUTIONSش.م.م
شركة سبق قيدها برقم  9746 :قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع  2443وفى تاريخ 2022-06-14
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2027ص
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 - 64المركز التخصصى العالمى لعلج الورام ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1646 :قيدت فى
 2007-06-19برقم ايداع  963وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/06/2027ص
 - 65شنوان للتجارة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5073 :قيدت فى  2012-05-31برقم ايداع 1360
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2027ص
 - 66الشقاء لتجارة الجملة شركة سبق قيدها برقم  6898 :قيدت فى  2014-10-23برقم ايداع 2764
وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/10/2024ص
 - 67طاهر عبد الفتاح رزق دخيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8151 :قيدت فى  2016-02-09برقم
ايداع  472وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/02/2026
ص
 - 68رابيدو هاوس للمشروعات السياحيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9488 :قيدت فى 2017-04-05
برقم ايداع  1337وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/04/2027
12:00:00ص
 - 69الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى
 2010-02-24برقم ايداع  1825وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/02/2025ص
 - 70الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى
 2010-02-24برقم ايداع  1826وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/02/2025ص
 - 71الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى
 1988-03-01برقم ايداع  1850وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/02/2023ص
 - 72الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى
 2016-06-26برقم ايداع  2193وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/06/2026ص
 - 73الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى 2009-04-09
برقم ايداع  3831وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/04/2024
12:00:00ص
 - 74الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى
 1994-10-01برقم ايداع  6660وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/09/2024ص
 - 75المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى 1993-11-04
برقم ايداع  6880وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/11/2023
12:00:00ص
 - 76الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم شركة سبق قيدها برقم  117670 :قيدت فى 2004-12-22
برقم ايداع  10254وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 21/12/2024
12:00:00ص
 - 77المصرية للغذاء (فرجللو) شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم  138317 :قيدت فى
 2016-06-09برقم ايداع  1991وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/06/2026ص
 - 78هلل الكويت للخدمات التعليمية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1644 :قيدت فى  2007-06-18برقم
ايداع  955وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2027
ص
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 - 79صابورت سيرفيسيز ليمتد ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  4988 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  1036وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 80جمال احمد احمد سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8730 :قيدت فى  2016-08-24برقم ايداع
 2882وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/08/2026ص
 - 81الصرح المصرى السعودى للستثمار العقارى والزراعى واستصلح الراضى قانون ش.م.م شركة سبق
قيدها برقم  9784 :قيدت فى  2017-06-20برقم ايداع  2633وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/06/2027ص
 - 82المصرية انترناشيونال للستثمار والتجارة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2246 :قيدت فى
 2008-05-22برقم ايداع  1028وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/05/2023ص
 - 83السواق الدولية  GLOBAL MARKETSش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  2614 :قيدت فى
 2008-11-23برقم ايداع  2461وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 22/11/2023ص
 - 84الغانم للتجارة والعمال الهندسية المتكاملة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  3471 :قيدت فى
 2010-03-04برقم ايداع  581وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/03/2025ص
 - 85محمد محمود الصاوى سعد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4667 :قيدت فى  2011-11-24برقم
ايداع  2460وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/11/2026
12:00:00ص
 - 86ايجى برونورز شركة سبق قيدها برقم  5129 :قيدت فى  2015-06-02برقم ايداع  1861وفى
تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2025ص
 - 87اكتبلي  EKTBLYش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  6589 :قيدت فى  2014-06-02برقم ايداع
 1439وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/06/2024ص
 - 88خدمات تخزين الحبوب والبذور الزيتية مصر
 Grains And Oil Seeds Storage Egyptش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8905 :قيدت فى
 2016-10-31برقم ايداع  3718وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 30/10/2026ص
 - 89عثمان خلف عثمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  9455 :قيدت فى  2017-03-29برقم ايداع
 1206وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/03/2027ص
 - 90الراشد للستثمار العقارى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1553 :قيدت فى  2007-05-10برقم ايداع
 679وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
 - 91اباظة اوتو تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1671 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع 1047
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 92اباظة اوتو تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1671 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع 1048
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 93اباظة اوتو تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1671 :قيدت فى  2007-07-03برقم ايداع 1049
وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 02/07/2027ص
 - 94ميخائيل انور توفيق جبره وسمير انور توفيق جبره (شركة تضامن) شركة سبق قيدها برقم 5110 :
قيدت فى  2012-06-18برقم ايداع  1514وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 95ايجى برونورز ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5129 :قيدت فى  2012-07-04برقم ايداع
 1646وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/07/2027ص
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 - 96دالس لدارة المنشآت السياحية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9511 :قيدت فى  2017-04-16برقم
ايداع  1473وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/04/2027
12:00:00ص
 - 97الطارق النيل للسيارات شركة سبق قيدها برقم  2769 :قيدت فى  2002-09-02برقم ايداع
 1000001وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/09/2022
ص
 - 98سي دبليو تي انترناشيونال  CWT Internationalبدل من كومباني انترناشيونال واجون لي ترافيل
شركة سبق قيدها برقم  3199 :قيدت فى  2009-10-18برقم ايداع  2237وفى تاريخ 2022-06-21
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/10/2024ص
 - 99بايوليف اوفرسيزش .ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9659 :قيدت فى  2017-05-18برقم ايداع
 2064وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/05/2027ص
 - 100بايوليف انترناشيونال ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9661 :قيدت فى  2017-05-18برقم
ايداع  2066وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/05/2027
12:00:00ص
 - 101المصرية الكويتية للتنمية السياحية وادارة المشروعات ش.م.م .شركة سبق قيدها برقم  9867 :قيدت
فى  2017-07-17برقم ايداع  2991وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 16/07/2027ص
 - 102ايجيبت برايد للمشروعات البحرية والبترولية Egypt Pride for Marine and offshore
 projectesش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5104 :قيدت فى  2012-06-13برقم ايداع  1491وفى
تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 103النيل للهندسة للمشروعات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-03-28برقم
ايداع  848وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/03/2023
ص
 - 104النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1742وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 105النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1743وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 106النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1744وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 107النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1745وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 108النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1746وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 109النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1747وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 110النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1748وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 111النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1749وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 112النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1750وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
 - 113النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم  5680 :قيدت فى  2013-06-26برقم ايداع
 1751وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2023ص
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 - 114شركة سوليمارو للسياحة  -عمرو عصام عبد الهادي و شركاه شركة سبق قيدها برقم  19953 :قيدت
فى  2017-05-25برقم ايداع  5131وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/05/2027ص
 - 115محمود محمد محمود منصور وشريكه (شركة تضامن) شركة سبق قيدها برقم  1590 :قيدت فى
 2007-05-29برقم ايداع  798وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/05/2027ص
 - 116طارق فوزي إبراهيم أبو السعد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  8909 :قيدت فى 2016-11-01
برقم ايداع  3735وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 31/10/2026
12:00:00ص
 - 117محمد محمود حمزه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  9717 :قيدت فى  2017-06-04برقم ايداع
 2325وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 03/06/2027ص
 - 118الصدقاء للستصلح واستزراع الراضي الصحراوية ش.ذ.م.م
قانون  72لسنه  2017شركة سبق قيدها برقم  9751 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع  2463وفى
تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص
 - 119المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9863 :قيدت فى  2017-07-16برقم
ايداع  2965وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/07/2027
12:00:00ص
 DRUG CATCHER - 120دراج كاتشر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9880 :قيدت فى
 2017-07-20برقم ايداع  3083وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 19/07/2027ص
 - 121هارمونى للثاث والديكور ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  1549 :قيدت فى  2007-05-09برقم
ايداع  666وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/05/2027
ص
 - 122هارمونى للثاث والديكور ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  1549 :قيدت فى  2013-04-14برقم
ايداع  994وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/04/2023
ص
 - 123فاين فاشون تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1614 :قيدت فى  2007-06-06برقم ايداع
 864وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 124فاين فاشون تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1614 :قيدت فى  2008-08-10برقم ايداع
 1722وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/08/2023ص
 - 125فاين فاشون تريد ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1614 :قيدت فى  2017-07-26برقم ايداع
 3159وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/07/2027ص
 - 126شركه السراء للهندسه والمقاولت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8475 :قيدت فى 2002-04-28
برقم ايداع  1931وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/04/2027
12:00:00ص
 - 127راماك للمن والحراسة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  9706 :قيدت فى  2017-05-31برقم ايداع
 5281وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/05/2027ص
 - 128مصطفى احمد فيجينى وشريكيه ( شركة تضامن ) شركة سبق قيدها برقم  9811 :قيدت فى
 2017-07-03برقم ايداع  2737وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/07/2027ص
 - 129السلطان للستثمار العقارى والمقاولت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1434 :قيدت فى
 2007-02-25برقم ايداع  253وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 24/02/2027ص
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 - 130مركز دار الشعة العجمى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1665 :قيدت فى  2007-07-01برقم
ايداع  1035وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 30/06/2027
12:00:00ص
 - 131شركه الستثمارية للتنميه السياحيه و الستثمار العقارى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  1682 :قيدت
فى  1996-09-26برقم ايداع  502وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/09/2026ص
 - 132شركة ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركت شركة سبق قيدها برقم  3825 :قيدت فى 2003-02-16
برقم ايداع  685وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 15/02/2023
12:00:00ص
 - 133ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم  3825 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  1025وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 134ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم  3825 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  1026وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 23/04/2027
12:00:00ص
 - 135اليكس ستيل للتجارة والصناعة شركة سبق قيدها برقم  4835 :قيدت فى  2012-02-15برقم ايداع
 408وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/02/2027ص
 - 136افرو مصر للنشاءات والمقاولت العمومية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  8593 :قيدت فى
 2016-07-11برقم ايداع  2286وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/07/2026ص
 - 137اليكس ستيل للتجارة والصناعة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  132973 :قيدت فى 1992-07-04
برقم ايداع  3780وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/07/2027
12:00:00ص
 - 138محمد سيد احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1248 :قيدت فى  2006-10-11برقم ايداع
 1357وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/10/2026ص
 - 139العمرو للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم  1248 :قيدت فى  2006-10-11برقم ايداع
 1358وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/10/2026ص
 - 140محمد سيد احمد محمد الحرامي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  1248 :قيدت فى 2006-10-11
برقم ايداع  1358وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/10/2026
12:00:00ص
 - 141مركز اسكندرية لمراض التخاطب ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4452 :قيدت فى 2011-07-28
برقم ايداع  1536وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 27/07/2026
12:00:00ص
 - 142فاروس سوليوشنز  Pharos solutionsش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  5023 :قيدت فى
 2012-05-10برقم ايداع  1150وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 09/05/2027ص
 - 143زهران ماركت شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2014-02-05برقم ايداع  33وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2024ص
 - 144زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2015-02-19برقم ايداع 522
وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/02/2025ص
 - 145زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2017-03-15برقم ايداع
 1019وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/03/2027ص
 - 146زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2015-04-23برقم ايداع
 1314وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/04/2025ص
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 - 147زهران ماركت شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2013-05-20برقم ايداع  1346وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2023ص
 - 148زهران ماركت شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2013-05-20برقم ايداع  1347وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2023ص
 - 149زهران ماركت شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2013-05-20برقم ايداع  1348وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2023ص
 - 150زهران ماركت شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2013-05-20برقم ايداع  1349وفى
تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/05/2023ص
 - 151زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2014-09-15برقم ايداع
 2411وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/09/2024ص
 - 152زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2012-10-21برقم ايداع
 2457وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/10/2022ص
 - 153العربية لصناعة المواد المالئة محمد السيد محمود محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم 1379 :
قيدت فى  2002-07-28برقم ايداع  260وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 27/07/2027ص
 NJN for medical solutionsشركة سبق قيدها برقم 4994 :
 - 154ان جيه ان للحلول الطبية
قيدت فى  2012-04-29برقم ايداع  1049وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 28/04/2027ص
 - 155زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  5124 :قيدت فى  2012-07-01برقم ايداع
 1610وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 30/06/2027ص
 - 156ذا وااك لدارة المطاعم والكافيتريات  The Walkش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9749 :قيدت
فى  2017-06-11برقم ايداع  2451وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/06/2027ص
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