جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار السماعيلية 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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جريدة السماء التجارية

قيود أفراد
 - 1كرم سعد نقى سعد لصاحبها كرم سعد نقى سعد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى 2022-06-05
برقم ايداع  1407ورقم قيد  9659محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه المنتجات البلستيكيه
وكبس هوالك البلستيك واعاده تدويرها وتجهيزها للصناعه ,بجهة محافظة السماعيلية القطعه رقم 2356
ابوعطوه بجوار نادى ابوشحاته نمره 1
 - 2اميرة عبداللطيف محمد علي لصاحبتها اميرة عبداللطيف محمد علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-15برقم ايداع  1531ورقم قيد  9676محل رئيسى عن تربية جميع انواع الدواجن والطيور
سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم ,.بجهة محافظة السماعيلية جمعية
السماعيلية للتعمير  -منطقة ج  -ابوصوير
 - 3بن بان للدواجن لصاحبها  //هذال بن ثامر بن جدعان الهذال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-16برقم ايداع  1547ورقم قيد  9679محل رئيسى عن تربيه جميع اناوع الدواجن والطيور سواء
كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم ,بجهة محافظة السماعيلية عزبة عطيه
الناظر
 - 4الزين لتصنيع البلستيك لصاحبها مصطفي عبدالعزيز عبدالرحمن حسين تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1556ورقم قيد  9682محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ
وسحب ودرفلة البلستيك واعادة تدوير المنتجات البلستيكية  ,.بجهة محافظة السماعيلية عرب ابوالقاسم -
القصاصين الجديدة
 - 5جراد فودز لصاحبها سامح السيد اسماعيل احمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  1615ورقم قيد  9687محل رئيسى عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و
تغليف المواد الغذائيه و انتاج زبده الفول السوداني  ,.بجهة محافظة السماعيلية مساحه  532.8م - 2المنطقه
الصناعيه -
 - 6جيدر ابونيك لصاحبها بيشوي بليغ بديع ديمتري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-29
برقم ايداع  1687ورقم قيد  9695محل رئيسى عن  -1استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ,
ومنها  ( :أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ( .ب ) استزراع
الراضي المستصلحة  .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,
وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  ,.بجهة محافظة السماعيلية الكيلو 90
طريق القاهره السماعيلية الصحراوي  -ابوصوير

فروع الفراد
 - 1امانة بلست لصاحبتها سهير رشدى كامل قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1388ورقم قيد 388
محل فرعى عن تعديل النشاط الى  :اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع و تشكيل و طباعه جميع منتجات التعبئه و التغليف
من الرولت و الكياس و الشنط بكافه انواعها و احجامها و ذلك باستخدام الفلم متعدده الطبقات و الفلم المرنه و
رقائق اللومنيوم و الورق و البولى اثيلين و رولت ال  pvcوعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية فرع انتاجى القطعه رقم  224منطقه  6مليون جنوب العاشر من رمضان
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قيود الشركات
 - 1الجواد لتجارة وتوزيع المواد الغذائية  AL Jawadشركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-02برقم ايداع  1383ورقم قيد  9657مركز عام عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية وتجارة
خامات ومستلزمات انتاج المواد الغذائية ومواد التعبئه والتغليف والتريدات العمومية  .وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السماعيلية  8تقسيم ارض المشتل  -ش الصالحية حي ثاني
 - 2العباسي للستثمار الزراعي شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
 1390ورقم قيد  9658مركز عام عن -1استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية  ,ومنها ( :
أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ( .ب ) استزراع الراضي
المستصلحة  .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ,وان
تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر -2 .النتاج الحيواني والداجني ومنه ( :أ)
تربية جميع انواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ( .ب) تربية جميع
انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم -3 .
اقامة و تشغيل المجازر الليه -4 .اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الغذائية وتعبئه وتجفيف التمور  5 .الستيراد
والتصدير .مع التزام الشركة باستيفاء شروط الشركة القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118
لسنة  1975والقيد في سجل المستوردين وفقا لحكام القانون  121لسنة  . 1982وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السماعيلية شقه  702الدور السابع برج الجندول شارع شبين الكوم
السلم
 - 3المركز اللماني العربي للغات والترجمة شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-05
برقم ايداع  1410ورقم قيد  9660مركز عام عن -1انشاء وادارة مركز تدريب اللغات والحاسب اللي
والترجمة -2 .تنظيم الندوات -3 .انشاء وادارة مركز لتدريب الموارد والكوادر البشرية -4 .تقديم الستشارات
التدريبية ( فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات
المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة
الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته
التنفيذية ) وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر اوالخارج كما يجوز ان تندمج فيها او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السماعيلية دور اداري فوق الرضي عقار رقم 26
شارع دندره والقصر
 - 4سما لداره وانشاء وتجهيز المؤتمرات والمعارض شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  1425ورقم قيد  9662مركز عام عن -1اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية
وتدريب الموارد والكوادر البشرية -2 .اقامة وتشغيل الحضانات -3 .اقامة المؤتمرات والحفلت والمعارض
بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده -4 .اقامة مركز لكتشاف وتنمية المواهب والمهارات
الفرديه -5 .اقامة وادارة الكافيهات والمطاعم -6 .اقامة وادارة ساحات مدن الملهي الثابتة والمؤقتة والموسمية .
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السماعيلية امام نادي اتحاد الشراف ارض
النديه
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 - 5مشارق للتجارة العامة والمقاولت شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  1426ورقم قيد  9663مركز عام عن -1التجارة العامة-2 .التوريدات العموميه-3 .المقاولت
العامة -4 .التصدير مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون  118لسنة
 1975و تعديلته  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السويس  35ب  -مساكن
شباب المثلث
 - 6رسوخ المتخصصة المحدودة لتصنيع اجهزة تحليه المياه ومعالجتها والتوريدات شركة رأس مالها
 500,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1436ورقم قيد  9664مركز عام عن انشطة
داخل ق -1 : 72اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها
ومعالجتها وتدويرها  ,وفقا للمعايير الفنية والعملية المقررة في هذا الشان -2 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتجميع اجهزة انظمة الضباب الصناعي واجهزة مصايد الشحوم والزيوت واجهزة معالجة الصرف الصحي
والصناعي  .انشطة خارج ق  : 72التوريدات العامة مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السماعيلية  176شارع شبين الكوم
 - 7بلتنيوم لصناعة الدوات الصحية  PLATENUM EGYشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  1439ورقم قيد  9666مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع
الدوات الصحية وتصنيع احواض من الصاج والستانلس والمواسير والبارات بانواعها واقطارها ومستلزماتها
واقطارها المختلفة  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز
لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السماعيلية شارع فجر
السلم  -عقار رقم  18الدور الول متفرع من شارع الغابة
 - 8النورس للخدمات الفندقية والتوريدات الغذائية والكاترينج شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  1496ورقم قيد  9671مركز عام عن تحضير وجبات جاهزة وتوريدها
للمصانع والشركات والمدارس وتقديم خدمات الكاترينج وتوريد المواد الغذائية للفنادق  .وذلك دون الخلل
باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السماعيلية فيل  - 13مجموعه  - 7النورس
 - 9الحور للتنميه البشريه (ش ذ م م) شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 1509ورقم قيد  9672مركز عام عن -1اقامة وتشغيل مركز لتنميه وتدريب الموارد والكوادر البشرية .
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السويس  16حاره المنياوي من ش صدقي -
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 - 10بيف لند للستثمار وتنمية الثروة الحيوانية Beef land for investment and livestock
 developmentشركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  1517ورقم
قيد  9673مركز عام عن انشطة داخل ق  : 72النتاج الحيواني والداجني ومنه ( :أ) تربية جميع انواع
الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ( .ب) تربية جميع انواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم( .ت) تربية الخيول ( .
ث) المزارع السمكية  .انشطة خارج ق  : 72استغلل المناجم والمحاجر فيماعدا محاجر الرمل والزلط  .مع
التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا
عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد
تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السماعيلية جمعية العاشر من رمضان  63 -أ  435 /مجموعة 6
ابوصوير
 - 11لي لك للدوية  ( Lilacش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  1520ورقم قيد  9674مركز عام عن تجارة وتوزيع وتوريد وتسويق المكملت الغذائية
والغذية الخاصة ومستلزمات مستحضرات التجميل والمطهرات البشرية والطبية والخامات الدوائية والمنظفات
واضافات العلف والكيماويات الطبيه وغير الطبية والمحاليل الطبية والكواشف المعملية ومواد التعقيم المعملية
والمطهرات والمبيدات والعطور والمنتجات الغذائية والجهزة الطبية والعشاب والنباتات الطبية وغير الطبية
والمحاليل الطبية بكافة انواعها واشكالها والدوية المصنعة او المركبة والبودرات والبريمكسات والكيماويات
العلجية وطب وادوات ومستلزمات والبان الطفال وطب وادوات ومستلزمات الم وطب وادوات ومستلزمات
السنان وتصنيع الدوية البشرية لدي الغير التصنيع والتعبئه والتغليف والتخزين لدي الغير لكل ما سبق  .وذلك
دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السماعيلية بلوك  - 45قطعة  - 2ارض
الجمعيات  -جمعية المهندسين  -الدور الرضي
 - 12تربو سيستمز ايجيبت للشاحنات التربينيه  -منطقه حره Turbo Systems Egypt for
 Turbocharging LLCشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع
 1555ورقم قيد  9681مركز عام عن صيانة واصلح وتاهيل المعدات الملحية والمعدات الثقيلة والجهزة
الخاصة بالمجالت البحرية  .تقديم الخدمات الفنيه وتاجير المعدات والدوات للشركات العاملة في مجالت
البترول  .تقديم الخدمات الخاصة بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات والشبكات اللكترونية والرقمية الديجيتال
ونقل المعلومات وانشاء وتطوير مراكز التحكم عن بعد وتصميم وتطوير برامج الحاسبات الليه لخدمة نظم
وتكنولوجيا المعلومات والعمليات الصناعية ونظم وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة
للشركات العاملة في المجالت البترولية والبحرية  .تخزين وبيع قطع غيار الشاحنات التربينيه وقطع غيار
المعدات الملحية ومحطات القوي وقطع غيار المعدات الثقيلة  .مع اللتزام بالتصدير الي خارج البلد بنسبة
 %100للنشاط التخزيني وعلي ان يقتصر نشاط الشركة في مجال الخدمات البترولية علي التعامل مع الشركات
والجهات المعفاه العاملة في مجالت البحث والستكشاف والتنقيب تحت مظله وزارة البترول والشركات العامله
خارج جمهورية مصر العربية ومشروعات المناطق الحرة  ,مع السماح للشركة بالتعامل بنسبة  % 20من حجم
تعاملتها السنوية في السوق المحلي مع الجهات والشركات غير المعفاه العاملة تحت مظلة وزارة البترول .
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة السويس مساحة  756م - 2القطعة رقم ()6
بلوك ( - )Eبالمنطقة الحره العامة ببورتوفيق
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 - 13لينكيت الدوليه للتجاره  LYNKET International Trading Companyشركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  1580ورقم قيد  9684مركز عام عن التجاره
العامه و التوريدات العموميه و التوكيلت التجاريه مع التزام الشركة القيد في سجل الوكلء التجاريين وفقا
لحكام القانون رقم  120لسنه  1982و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و
بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و
لئحته التنفيذيه مع مراعاه احكم القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و على الشركه الحصول على كافه
التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة السماعيلية عمار رقم  3تقاطع شارعي عمرو و التحرير
حي اول -
 - 14ميريكو اليكتريك لتصنيع مكونات الكهرباء والطاقة المتجددة  MERECO ELECTRICشركة رأس
مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع  1592ورقم قيد  9686مركز عام عن
-1اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الوسيطة والمتخصصة وصناعة مغذيات ومكونات الكهرباء والطاقة المتجددة
واجهزة القياس وتشغيل المعادن بكافة انواعها -2 .تصميم ونقل وتوزيع الشبكات الكهربائية وصيانتها -3 .تشغيل
وصيانة المرافق والخدمات -4 .تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة الطاقة الجديدة والمتجددة -5 .المقاولت
المتخصصة واعمال الكهروميكانيك -6 .التوكيلت الصناعية والتجارية مع التزام الشركة باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية -7 .الستيراد والتصدير مع التزام الشركة بالقيد في
سجل المصدرين والمستوردين وفقا لحكام القانون رقم  118لسنة  1975والقانون رقم  120لسنه -8 . 1982
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللياف من البولي بروبولين والياف نايلون والياف اكليرك والياف بوليستر وغزل
بوليستر وغزل مخلوط وغزل اكليرك  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في
الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
السماعيلية مساحة 2500م 2بالمنطقة الصناعية الولي بالسماعيلية
 - 15امبيكس فارما للدوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  Ampix Pharmaشركة رأس مالها
 10,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  1644ورقم قيد  9689مركز عام عن انهاء
اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية
ومستلزماتها والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية والعشاب الطبية
ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات والمضادات الحيوية
واضافات العلف والبودرات والسائلة بكافه انواعها ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الدواء وهيئة
سلمة الغذاء امام الجهات المختصه وتصنيع كل ما سبق لدي الغير .التوكيلت التجارية تلنزم الشركة باحكام
القانون رقم  120لسنة  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  .تجارة وتوزيع الدوية والمكملت
الغذائية ومستحضرات التجميل بكافه انواعها  .اعداد الدراسات والبحاث العلمية  .التصدير مع التزم الشركة
القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم  118لسنة  . 1975التوريدات العمومية ول ينشىء تاسيس
الشركة اي حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات
المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة السماعيلية قطعة  240ارض الجباسات ابوخليفة مركز القنطرة غرب
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 - 16عادل عيسي محمد السيد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
ايداع  1646ورقم قيد  9690مركز عام عن انشطة داخل ق .1 : 72استصلح واستزراع الراضي
البور او الصحراوية  ,ومنها  ( :أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع ( .ب ) استزراع الراضي المستصلحة  .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع  ,وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .
 .2تربية جميع انواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  .3 .اقامة
وتشغيل مصنع لتعبئه وفرز الحاصلت الزراعية  .4 .الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية  .انشطة
خارج ق  .5 : 72بيع وتقسيم الراضي الزراعية  .6 .الستشارات الزراعية ( فيما عدا ما يتعلق باسواق
الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية
المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية )  .7انتاج الشتلت  .8 .بيع
وتجهيز ماكينات ووسائل الري الحديث  .مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات
والحوافز الوارده بذات القانون  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول
علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
بجهة محافظة السماعيلية شقة  6الدور الثاني علوي برج مراد لبيب جرجس ش شبين الكوم
 - 17حمادة ابراهيم خليفة عبدا وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  1648ورقم قيد  9691مركز عام عن ( أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي
تجعلها قابلة للستزراع ( .ب ) استزراع الراضي المستصلحة  .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ,وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري
بطريق الغمر .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة السماعيلية القصاصين الجديدة  -منشية عصمت
 - 18ايجبشن ارب ( Egyptian Arabش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  1649ورقم قيد  9692مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنميه
المهارات والستشارات التدريبية ( فيما عدا القانونية والمالية ) وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون  .بجهة محافظة السماعيلية الدور الثاني اعلي مسجد الصحابة  -العقار رقم  151قطعة رقم  9مربع
 12ه تقاطع شارع الغابة مع شارع الصفا
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فروع الشركات
 - 1المصرية الماراتية تكافل حياة  -سلمة قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1438ورقم قيد 9665
فرعى عن التأمينات على الحياه و تشمل :
مزاولة تأمينات الشخاص و عمليات تكوين الموال و تأمينات الحوادث الشخصية و العلج الطبى طويلة الجل
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .بجهة محافظة الجيزة  17شارع امين الرافعي -
 - 2المصرية الماراتية تكافل حياة  -سلمة قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1438ورقم قيد 9665
فرعى عن التأمينات على الحياه و تشمل :
مزاولة تأمينات الشخاص و عمليات تكوين الموال و تأمينات الحوادث الشخصية و العلج الطبى طويلة الجل
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .بجهة محافظة السماعيلية تعديل الفرع برج بانوراما  -امتداد شارع شبين الكوم و شارع الموقف
الجديد -امام مجمع محاكم السماعيلية
 - 3توت للتنميه الزراعيه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1451ورقم قيد  9667فرعى 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 .
اقامة وتشغيل محطه لتعبئه وتغليف وتجهيز وفرزالخضار والفاكهه
اقامه وتشغيل الثلجات الخاصهبحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه وتبريدها وتجميدها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الجيزة شقه  - 14ع  - 31م  - 3ح  - 13الشيخ زايد -
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 - 4توت للتنميه الزراعيه قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1451ورقم قيد  9667فرعى 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 .
اقامة وتشغيل محطه لتعبئه وتغليف وتجهيز وفرزالخضار والفاكهه
اقامه وتشغيل الثلجات الخاصهبحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه وتبريدها وتجميدها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة السماعيلية موقع ممارسة النشاط  /القطعة الولى  261تقسيم الجمعية خارج الزمام
والحواض  -مسطحها 10ف  1ط  22س  -القطعة الثانية رقم  776خارج الزمام والحواض ومسطحها  7ط -
 10س .
 - 5مكسيم لدارة الفنادق والمنتجعات السياحية قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1461ورقم قيد
 9669فرعى عن الدارة و التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقيه و القرى السياحيه و على
الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة القاهرة ش فريد مصر الجديده
 - 6مكسيم لدارة الفنادق والمنتجعات السياحية قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1461ورقم قيد
 9669فرعى عن الدارة و التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقيه و القرى السياحيه و على
الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها بجهة محافظة السماعيلية افتتاح فرع 16 :
شارع محمد على  -استراحة دليسبس  -مدينة السماعيلية ( Maison Maxim ( De lesseps
 - 7خليل محمد حامد بدر و شريكيه قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  1526ورقم قيد 2966
فرعى عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تشكيل المعادن بكافة انواعها فيما عدا تصنيع الحديد و اللومنيوم مع
مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية اضافه الفرع النتاجى الكائن فى (( القطعتين رقم  60 , 59بالمنطقه
الصناعيه ال  72فدان _ منطقه بلبيس الصناعيه  80فدان توسعات طريق بلبيس العاشر ))
 - 8جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  1533ورقم قيد 9677
فرعى عن تربية المواشى وتسمينها وانتاج اللبان
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  17ش رفيق صلح الدين  -متفرع من ش الحجاز -مصر الجديده -
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 1533ورقم قيد 9677

 - 9جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
فرعى عن تربية المواشى وتسمينها وانتاج اللبان
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة السماعيلية افتتاح فرع  :قطعة ارض زراعية رقم  232بجمعية التوفيق التعاونية
الزراعية
 - 10جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  1534ورقم قيد 9677
فرعى عن تربية المواشى وتسمينها وانتاج اللبان
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  17ش رفيق صلح الدين  -متفرع من ش الحجاز -مصر الجديده -
 - 11جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  1534ورقم قيد 9677
فرعى عن تربية المواشى وتسمينها وانتاج اللبان
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة السماعيلية افتتاح فرع  :قطعة ارض زراعية رقم  231بجمعية التوفيق التعاونية
الزراعية
 - 12كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين ( سيراميكا اورينت ) قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 1543ورقم قيد  9678فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيراميك الحوائط والرضيات وانتاج
البورسلين والوزرات الخاصة بالديكور بجميع المقاسات * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة الشقتين ارقام ,1
 101بالدور الرضى والول  -الكائنه بالعقار رقم  1144 / 5شارع ابو بكر الصديق  -مساكن شيراتون -
النزهة -
 - 13كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين ( سيراميكا اورينت ) قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
 1543ورقم قيد  9678فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيراميك الحوائط والرضيات وانتاج
البورسلين والوزرات الخاصة بالديكور بجميع المقاسات * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة السويس افتتاح الفرع
السويس المنطقه الصناعية شمال خليج السويس القطع ارقام
()58/456-56/457-75/458-59/459-60/460-61/461-62/462-63/463-64/464
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 - 14ريمونتادا للنتاج الحيواني والستثمار السياحي (ش.ذ.م.م) قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 1597ورقم قيد  9006فرعى عن  1استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها ( :أ)
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ( .ب) استصلح الراضي
المستصلحة  .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ,وان تستخدم
طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  2 .تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك
لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  3 .اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحة
الفندقية  ,والقري السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او
تجارية او ثقافية  ,واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها علي ان ل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق
والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحات الوحدات المبيعة منها علي نصف
اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  4 .اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة جميع انواع الفاكهة
والخضروات  5 .اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع وتعبئة جميع منتجات اللبان  .وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها
علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة السماعيلية الكيلو  11طريق بورسعيد _ بجوار معرض اولد سليم للسيارات _
كوبرى الفردان
( - 15شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م) قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  1681ورقم
قيد  3558فرعى عن نفس نشاط الرئيسى بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم (  ) 38بمساحه (  8082م) 2
بالمنطقه الصناعيه (  800فدان ) بغرض التخزين

محو  -شطب
 - 1الصفا لصناعة البلستيك عبد الناصر محمد عبد الرازق تاجر فرد سبق قيده برقم  31229قيد فى
 2001-04-11برقم ايداع  1030وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل شطب القيد
 - 2كوبى سنتر للكمبيوتر لصاحبها معوض سليمان رزق ا إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  4250قيد فى
 2011-08-08برقم ايداع  1225وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل محو القيد
 - 3نور الشمس للصناعات الغذائية لصاحبها امير حمدا امير نصار تاجر فرد سبق قيده برقم  8996قيد فى
 2020-11-23برقم ايداع  1800وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل محو القيد
 - 4عبد الوهاب صبحى عبد الوهاب احمد الهندى تاجر فرد سبق قيده برقم  3425قيد فى 2010-03-28
برقم ايداع  703وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل محو القيد
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رأس المال
 - 1مصنع الفرسان لنتاج وتعبئة المواد الغذائية لصاحبه محمد سعد محمد عبد السلم تاجر فرد سبق قيده برقم
 5100قيد فى  2012-12-26برقم ايداع  1915فى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 2,500,000.000
 - 2المصطفي للنتاج الحيواني لصاحبها ( محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد ) تاجر فرد سبق قيده برقم
 8841قيد فى  2020-06-23برقم ايداع  805فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس
ماله 800,000.000
 - 3اشلي  ASHLEE 2 2لصاحبتها اميمة عبدالحميد السيد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  9408قيد فى
 2021-11-16برقم ايداع  2026فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
800,000.000
 - 4منابع الخير لتصنيع اعلف الدواجن و المركزات و الضافات لصاحبها عبد البديع حسن محمود رفاعى تاجر
فرد سبق قيده برقم  6348قيد فى  2015-10-28برقم ايداع  1762فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل
رأس المال ليصبح رأس ماله 1,000,000.000
 - 5رويال للصناعات المعدنية لصاحبها محمد شفيق ابراهيم شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  928قيد فى
 2006-06-01برقم ايداع  572فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
30,000,000.000

العناوين
 - 1امانة بلست لصاحبتها سهير رشدى كامل تاجر فرد سبق قيده برقم  388قيد فى  2005-06-08برقم
ايداع  545وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع انتاجى القطعه رقم
 224منطقه  6مليون جنوب العاشر من رمضان

النشاط
 - 1العمدة للستثمار الداجني لصاحبها محمود ممتاز محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  6754قيد فى
 2016-11-22برقم ايداع 1894وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الي /
تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او
اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأه الحصول علي كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة النشاط .
الكيان القانوني
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جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  9661وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-05برقم ايداع  1,411.000الى  :اجرو سكيب لصاحبها ( اسامة عبد المجيد احمد شاهين )
 - 2فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  6754وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-22برقم ايداع  1,894.000الى  :العمدة للستثمار الداجني لصاحبها محمود ممتاز محمد على

الشخاص
 - 1اسامه عبدالمجيد احمد شاهين مدير فرع المقيد برقم قيد  9661وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-05برقم
ايداع 1411تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ

تعديلت السجل التجارى شركات

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

محو  -شطب
 - 1مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ( ايمى )  EMEشركة سبق قيدها برقم  2790قيدت فى
 2009-03-19برقم ايداع  335وفى تاريخ  2022-06-02تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 2فيبرو مارت للتجارة شركة سبق قيدها برقم  4465قيدت فى  2011-12-20برقم ايداع  2035وفى
تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل محو السجل التجارى
 - 3شركة احمد عبد الرازق عبد الغفار وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4518قيدت فى 2005-01-05
برقم ايداع  53وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل امر محو
 - 4المأمون كاربت للسجاد ( ALmaamoun Carpetش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  7942قيدت فى
 2018-08-02برقم ايداع  1608وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل محو القيد
 - 5شركه كليوباترا الصناعيه للزجاج شركة سبق قيدها برقم  21597قيدت فى  2004-09-06برقم ايداع
 2582وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 6محمد رمضان عيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6104قيدت فى  2015-03-26برقم ايداع
 709وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل امر محو (لتحويل الشركة نحو العمل بقانون 83
لسنه  2002و تعديلتها بشان المناطق القتصاديه ذات الطبيعه الخاصه)
 - 7فالف تك للعبوات  Valve teck for bagsشركة سبق قيدها برقم  8357قيدت فى 2019-03-20
برقم ايداع  581وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 8بيجاس مصر _لداره المشروعات السياحيه (ديسوول) شركة سبق قيدها برقم  8362قيدت فى
 2020-01-30برقم ايداع  208وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل محو الفرع
 - 9رضكو فودز للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم  8106قيدت فى  2018-09-23برقم ايداع
 2034وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /ايمن
سليمان سالم ابراهيم مصفي للشركة علي ان تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجاري
 - 10اوفيس ستيشن للثاث - OFFICE STATION FOR FURNITUREبنظام المناطق الحره العامة
شركة سبق قيدها برقم  7659قيدت فى  2018-03-22برقم ايداع  554وفى تاريخ  2022-06-14تم
محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /اشرف امام خطاب عمر والسيدة /زينب محمد
عبده علي مصفيان للشركة علي ان تكون مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجاري .
 - 11عبد العال عباس عبد العال وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6126قيدت فى  2015-04-19برقم ايداع
 656وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل شطب القيد
 - 12أيكان للغات والتدريب  I can language and training center -شركة سبق قيدها برقم
 7174قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع  1216وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل
وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /فادي مجدي فؤاد بشارة مصفي للشركة علي ان تكون مدة التصفية بحد
اقصي ستة اشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري.
 - 13محمد منصور حسن محمود وشركاه .شركة سبق قيدها برقم  5842قيدت فى  2014-07-07برقم
ايداع  849وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل مد مده التصفيه حتى 2022/06/30
واستمرار تعيين مصفيين الشركه والمهام الخاصه
 - 14الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1234قيدت فى
 2006-11-29برقم ايداع  1411وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 15الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1234قيدت فى
 2006-11-29برقم ايداع  1412وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 16الشركة الذهبيه لستصلح الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1234قيدت فى
 2008-03-24برقم ايداع  462وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 17الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ( ش ذ م م ) شركة سبق قيدها برقم  1409قيدت
فى  2007-03-14برقم ايداع  326وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 18الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1410قيدت فى
 2007-03-14برقم ايداع  327وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 19الشركه الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1410قيدت فى
 2008-03-24برقم ايداع  461وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 20الشركة الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1410قيدت فى
 2010-06-30برقم ايداع  1432وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 21الشركة الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1510قيدت فى
 2010-06-30برقم ايداع  1430وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 22الذهبية للستزراع الراضى و النتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1510قيدت فى
 2007-04-24برقم ايداع  554وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 23الشركة الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1510قيدت فى
 2010-06-30برقم ايداع  1431وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 24جوو يون وشريكته شركة سبق قيدها برقم  6032قيدت فى  2015-01-22برقم ايداع  104وفى
تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /شى خوانج شيا
( )SHI HONGXIAمصفي قانوني للشركة علي ان تكون مدة التصفية 12شهر من تاريح التاشير بالسجل
التجاري.
 - 25الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى الفروج الذهبى شركة سبق قيدها برقم  33248قيدت فى
 2009-03-16برقم ايداع  306وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 26الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى الفروج الذهبى شركة سبق قيدها برقم  33248قيدت فى
 2009-03-16برقم ايداع  307وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 27الشركه الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى الفروج الذهبى شركة سبق قيدها برقم 33248
قيدت فى  2009-03-16برقم ايداع  308وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 28الزهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  33248قيدت فى
 2009-06-09برقم ايداع  749وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع
 - 29محمد منصور حسن محمود وشركاه .شركة سبق قيدها برقم  5842قيدت فى  2014-07-07برقم
ايداع  849وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل امر محو
 - 30لوجيك جروب للمقاولت و التوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم  8283قيدت فى
 2019-01-22برقم ايداع  133وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيدة /ولء محمد عبدالسلم رشوان مصفي قانوني للشركة علي ان تكون مدة التصفية سنة من
تاريخ التاشير بالسجل التجاري .
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال
 - 1يحيى محمود جمال الدين عفيفى وشريكية شركة سبق قيدها برقم  194قيدت فى  2005-05-12برقم
ايداع 273وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 35,000,000.000
 - 2ماجنوم لوجستيك شركة سبق قيدها برقم  3384قيدت فى  2010-03-09برقم ايداع
 2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 40,000,000.000

541وفى تاريخ

Heraa For Cement Products
 - 3شركة حراء للمنتجات السمنتية والمقاولت
 Companyشركة سبق قيدها برقم  8765قيدت فى  2020-02-06برقم ايداع 253وفى تاريخ
 2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500,000.000
 - 4كريم عبد الفتاح عبد الفتاح موافي محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  5531قيدت فى 2013-07-25
برقم ايداع 1247وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 5وائل عادل عبده موسى عدلن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  6898قيدت فى  2017-02-08برقم ايداع
277وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
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العناوين
 - 1كورال سى ريزورتس لدارة الفنادق ش م م شركة سبق قيدها برقم  6174قيدت فى  2004-08-08برقم
ايداع 1021وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء بفندق كورال سى
امبر ( كونراد ترناشيونال سابقا ) بمركز المنتزه السياحى _ راس نصرانى
 - 2كومفورت ترافيل شركة سبق قيدها برقم  6591قيدت فى  2005-01-25برقم ايداع 1008وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء محل رقم ( - )1فندق ديارنا  -ش المشربه -
مدينة دهب -
 - 3أشراقة امل شركة سبق قيدها برقم  8442قيدت فى  2019-05-28برقم ايداع 975وفى تاريخ
 2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية عمارة  95بلوك  -بلوك  - 69ارض الجمعيات -
خلف كافيه اجمد واحد
 - 4الفرسان للحاق العماله المصرية بالخارج  ALFURSAN companyشركة سبق قيدها برقم 8608
قيدت فى  2019-09-23برقم ايداع 1807وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
السكندرية  212ابراج السرايا  3طريق  14مايو امام جرين بلزا سموحه و بذلك يتم نقل القيد من استثمار
السماعيليه
 - 5مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ( ايمى )  EMEشركة سبق قيدها برقم  2790قيدت فى
 2009-03-19برقم ايداع 335وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء
الفرع (( الشقة بالدور الول العلوى بالعقار رقم  4ش القاضى قسم النظام الزقازيق ))
 - 6شركة جويس للسياحة (ش  0م  0م ) شركة سبق قيدها برقم  2184قيدت فى  2008-04-01برقم ايداع
496وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع الكائن بالعنوان :
الشقه رقم  4بالدور الول علوي  -بالعقار رقم /224ب " تقسيم الكوثر -
 - 7شركة كليوباترا لصناعة الزجاج شركة سبق قيدها برقم  4218قيدت فى  2004-09-06برقم ايداع
1010وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقه الصناعيه /6أ القطعه
84-83
 - 8شركة كليوباترا لصناعة الزجاج شركة سبق قيدها برقم  4218قيدت فى  2004-09-06برقم ايداع
1010وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن فى  //عبد
العزيز خليل بجوار كوبرى عرابى شبرا الخيمه
 - 9فالف تك للعبوات  Valve teck for bagsشركة سبق قيدها برقم  8357قيدت فى 2019-03-20
برقم ايداع 581وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع الكائن فى
(( قطـعة ارض رقم  - 102/500 , 101/449منطـقة التوسـعات  -المنطـقة الصنـاعية  -عتـاقة ))-
 - 10شركة اوراكاب القابضة ( بنظام المناطق الحرة العامة ببور توفيق) شركة سبق قيدها برقم  1974قيدت
فى  2007-12-16برقم ايداع 1752وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
تعديل عنوان الفرع ليصبح  :المكتب رقم ( )6بالدور ( )26بالبرج الجنوبي بالعقار  2005أ شارع كورنيش النيل
 مبني نايل سيتي  -رملة - 11الجسر العربى لصناعه العصائر والستثمار الصناعى شركة سبق قيدها برقم  6090قيدت فى
 2015-03-18برقم ايداع 431وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
المنطقة الصناعية ( )B.2قطعة رقم )A6( 1
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جريدة السماء التجارية

 - 12شركه الخليج للخدمات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  1358قيدت فى  1996-04-27برقم ايداع
112وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء قطعة رقم ( - )5مكتب رقم
( - )1فندق سوم فرجينيا  -هضبه ام السيد
 - 13عمر وليد امين سالم محمد هلل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4177قيدت فى  2011-06-21برقم
ايداع 936وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جزء من القطعة - 4/8
المنطقة الصناعية A2
 - 14بيجاس مصر لداره المشروعات السياحيه ( ديسوول ) شركة سبق قيدها برقم  8362قيدت فى
 2019-03-24برقم ايداع 606وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء
الغاء الفرع الكائن بفندق سيتي شارم بالم بيتش -
 - 15بيجاس مصر _لداره المشروعات السياحيه (ديسوول) شركة سبق قيدها برقم  8362قيدت فى
 2020-01-30برقم ايداع 208وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء
الغاء الفرع الكائن بفندق سيتي شارم بالم بيتش -
 - 16القادم للتجارة العامة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم  9388قيدت فى  2021-11-02برقم ايداع
1905وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس شارع بورسعيد  -بجوارحي
السويس  -سور مركز شباب ابناء السويس  -رقم 6
 - 17حابى للستثمار و التسويق الرياضي شركة سبق قيدها برقم  9046قيدت فى  2021-01-12برقم ايداع
43وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح فرع ادارى _ شارع طريق النصر
 - 18شركه مجدى حسين وعبدو الدبش وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  27546قيدت فى 1991-03-06
برقم ايداع 620وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد توضيح العنوان ((
المساحه المخصصه للمشروع بالمنطقه الحره ببورسعيد تبلغ 3500م 2مخصص منها 1500م 2بالقطعه رقم 19
بلوك  Hللشق الصناعى اما المساحه المخصصه للشق التخزينى بالمشروع تبلغ 2000م 2بالقطعه رقم  3بلوك D
)) وفقا لخطاب التوصيه الموجه من المنطقه الحره العامه ببورسعيد
 - 19خليل محمد حامد بدر و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  2966قيدت فى  2009-07-08برقم ايداع
925وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافه الفرع النتاجى الكائن فى ((
القطعتين رقم  60 , 59بالمنطقه الصناعيه ال  72فدان _ منطقه بلبيس الصناعيه  80فدان توسعات طريق بلبيس
العاشر ))
 - 20جلد باك  -مصر للفلنشات ووصلت المواسير بنظام المناطق الحره العامه بالسويس شركة سبق قيدها برقم
 3008قيدت فى  2009-08-03برقم ايداع 1043وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السويس المنطقه الحره العامه بعتاقه -السويس بلوك ( )Dالقطع ارقام () 26.25
 - 21عربى فؤاد محمد عبدالحليم حلوه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9334قيدت فى  2021-09-26برقم
ايداع 1640وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع ادارى  :منطقه
الحبشه مركز دكرنس
 - 22عربى فؤاد محمد عبدالحليم حلوه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9334قيدت فى  2021-09-26برقم
ايداع 1640وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية مساحه 1200م2
المنطقه الصناعيه الثانيه
 - 23ريمونتادا للنتاج الحيواني والستثمار السياحي (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  9006قيدت فى
 2020-12-06برقم ايداع 1891وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية
الكيلو  11طريق بورسعيد _ بجوار معرض اولد سليم للسيارات _ كوبرى الفردان
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جريدة السماء التجارية

 - 24المراء لنتاج السيراميك( سيراميكا وبورسلينالبوتيه -ماجستيك -صوفيا -ستار -بولونيا -ميراج -كونكورد
مراسى-فانتوم -رافال-اباتشى) شركة سبق قيدها برقم  3746قيدت فى  2003-10-22برقم ايداع 837وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن بالعنوان 2 :شارع نمر
مقار  -المهاجرين  -عين شمس الشرقية  -المرج  -القاهرة  -بغرض معرض بيع لمنتجات الشركة
 - 25المراء لنتاج السيراميك( سيراميكا وبورسلينالبوتيه -ماجستيك -صوفيا -ستار -بولونيا -ميراج -كونكورد
مراسى-فانتوم -رافال-اباتشى) شركة سبق قيدها برقم  3746قيدت فى  2003-10-22برقم ايداع 837وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن بالعنوان  21مربع 53
المنطقة السادسة مدينة نصر
 - 26المراء لنتاج السيراميك( سيراميكا وبورسلينالبوتيه -ماجستيك -صوفيا -ستار -بولونيا -ميراج -كونكورد
مراسى-فانتوم -رافال-اباتشى) شركة سبق قيدها برقم  3746قيدت فى  2003-10-22برقم ايداع 837وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع الكائن بالعنوان المحل رقم
 1بالدور الرضى بالعقار 20----أ تنظيم ش توت عنخ امون سموحه سيدى جابر
 - 27المراء لنتاج السيراميك( سيراميكا وبورسلينالبوتيه -ماجستيك -صوفيا -ستار -بولونيا -ميراج -كونكورد
مراسى-فانتوم -رافال-اباتشى) شركة سبق قيدها برقم  3746قيدت فى  2003-10-22برقم ايداع 837وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع الكائن بالعنوان  174تنظيم
شارع الحرية  710/صفيحة طريق الحرية لوران  -قسم الرمل
 - 28شركة مصر لمجازر الدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم  1258قيدت فى  2006-12-18برقم ايداع
1482وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية السعديين  -طريق منيا القمح
 - 29شركة مصر لمجازر الدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم  1258قيدت فى  2006-12-18برقم ايداع
1482وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  127ش مصطفي النحاس وبذلك
يتم نقل القيد من مكتب استثمار السماعيلية
( - 30شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م) شركة سبق قيدها برقم  3558قيدت فى
 2003-05-14برقم ايداع 348وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعه
رقم (  ) 38بمساحه (  8082م ) 2بالمنطقه الصناعيه (  800فدان ) بغرض التخزين
 - 31مصر الدولية للصناعه احمد سيد رفاعى وشركاة شركة سبق قيدها برقم  100005قيدت فى
 2003-11-12برقم ايداع 6131وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
المنطقة الصناعية المنطقة الولي مسلسل رقم  18بساتين السماعيلية  -حوض الجبل  -انشاص  -بمصنع مقام
بملك علي محمد ابراهيم علم
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النشاط
 - 1كومفورت ترافيل شركة سبق قيدها برقم  6591قيدت فى  2005-01-25برقم ايداع  1008وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح تشغيل وسائل النقل ( البرية ) لنقل السائحين باستخدام
الوتوبيسات والليموزين 0ـ تنظيم رحلت سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة
وتنفيذ مايتصل بها من نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات وليشمل ذلك النقل الجوى  0ـ بيع أو صرف تذاكر
السفر وتيسير ونقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران فى بيع
وصرف تذاكر السفر فقط و شركات النقل الخرى  0وفقا لحكام القانون رقم  38لسنة  1977وتعديلته واخرها
القانون رقم  125لسنة  2008ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم  209بتاريخ  0 29/3/2009كل
ماسبق فيما عدا النقل الجوى  * 0مع مراعاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاه قرار
رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنه  0 2008مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه0
 - 2ش م م ( PIONEER PHARMA( PIONEER PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
 -)COMPANY )P P Iبيونير للصناعات الدوائيه ( بيونير فارما) شركة سبق قيدها برقم  3413قيدت فى
 2010-03-22برقم ايداع  648وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات التشخيصية والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية والمحاليل
الطبية بمختلف أنواعها و مستحضرات التجميل والغذية الطبية والمكملت الغذائية والمستحضرات الحيويه
والمستحضرات الطبيه العشبيه وكذا تصنيع أقراص اللمونيوم وأنابيب اللمونيوم أشكالها والتجارة العامه فيما
هو مسموح به قانونا وكذا إستغلل العلمات التجاريه ( فرانشيز) وإعداد الدراسات العلمية الخاصة بتطوير
صناعة الدوية بجميع أنواعها فيما عدا القانونيه والماليه وكذا التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير في جميع ما سبق
وكذا الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .
 - 3طوسون فارمز كامبني ( TOSON FARMS COMPANYش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم 9511
قيدت فى  2022-02-07برقم ايداع  267وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل
ق -1 : 72النتاج الحيواني والداجني ومنه ( :أ) تربية جميع انواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك لنتاج السللت او
اللبان او التسمين او اللحوم ( .ب) تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ
او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .انشطة خارج ق  :72بيع وتجارة اللحوم والخضروات  .مع التزام
الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وكذا عدم تمتع
النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .
 - 4شركة مصر لمجازر الدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم  1258قيدت فى  2006-12-18برقم ايداع
 1482وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح -1اقامه وتشغيل مجرز آلى لذبح وتجهيز وتبريد
وتجميد الدواجن ومنتجاتها  2أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء وتعبئة وتغلف كافه
منتجات الشركة  3تربيه وانتاج الدواجن و البيض و تصنيع العلف وتربية انتاج حيواني وتصنيع وانتاج اعلف
والمركزات  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط اصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان
تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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الكيان القانونى
 - 1صابر على سليمان عبد القادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4494قيدت فى  2012-01-01برقم ايداع
 8وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  6591 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2005-01-25برقم ايداع  1008الى كومفورت ترافيل
 - 2فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9656 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  1368الى السماعيليه لبيع الحلويات (ش.ذ.م.م)
 - 3فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9668 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  1454الى جنان للنابيب وأنظمة الرى
 - 4فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  4177 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-06-21برقم ايداع  936الى عمر وليد امين سالم محمد هلل وشركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3058 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1491الى شركة موبيكوم مصر
 - 6فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3058 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1492الى شركة موبيكوم مصر
 - 7فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3058 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1493الى شركة موبيكوم مصر
 - 8فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9670 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1489الى داينامك للمخازن
 - 9فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9675 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  1527الى سيلفى
 - 10فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9677 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم ايداع  1532الى جنة الرضا للتسمين وانتاج اللبان
 - 11فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  6115 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-04-02برقم ايداع  568الى فرع شركة  /بايب كير ( م.د.م.س) فرع لشركة اجنبيه (
ش ذ م م ) اماراتيه الجنسيه
 - 12فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  4494 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-01-01برقم ايداع  8الى صابر على سليمان عبد القادر وشركاه
 - 13فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9683 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-21برقم ايداع  1579الى الرينوفا للستثمار العقارى والسياحى
 - 14فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9688 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-22برقم ايداع  1620الى ايه تو زد لصناعة وسائل النقل A To Z
 - 15فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3415 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-03-24برقم ايداع  668الى طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول )
 - 16فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3415 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-10-11برقم ايداع  2176الى طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول )
 - 17فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3416 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-03-24برقم ايداع  669الى طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول )
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 - 18فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5558 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-09-02برقم ايداع  1405الى طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول )
 - 19فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5558 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-07-30برقم ايداع  1377الى طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول )
 - 20فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9693 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  1658الى كارنى فالى للنتاج الحيوانى Carni Valley
 - 21فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  7250 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  1678الى توفير للمواد الغذائية ( كازيون )kazyon -
 - 22فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9694 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  1674الى معامل رويال لب
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الشخاص
 - 1محمود عبده مصطفي حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10219وتم ايداعه بتاريخ
 1979-06-25برقم ايداع  721تم التأشير فى تاريخ  1979-06-25بــ  :ممثل عن هيئة قناة السويس //
بدل من السيد /ايهاب الدين علي احمد ابراهيم
 - 2بلل عبد النبى جلل عبد الحى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  64097وتم ايداعه بتاريخ
 1989-11-29برقم ايداع  5844تم التأشير فى تاريخ  1989-11-29بــ  :اضافه حق كفاله الغير الى حقوق
السيد  //رئيس مجلس الداره
 - 3محفوظ على محمد سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69289وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-19برقم ايداع  3900تم التأشير فى تاريخ  1992-09-19بــ  ( :استقاله )
 - 4نجيب محفوظ على سعيد عضو منتدب المقيد برقم قيد  69289وتم ايداعه بتاريخ 1992-09-19
برقم ايداع  3900تم التأشير فى تاريخ  1992-09-19بــ  ( :استقالة )
 - 5نبيل محفوظ محمد سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69289وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-19برقم ايداع  3900تم التأشير فى تاريخ  1992-09-19بــ  ( :استقالة )
 - 6منير احمد هائل سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69289وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-19برقم ايداع  3900تم التأشير فى تاريخ  1992-09-19بــ  :ممثل عن شركة البحر الحمر
الخليجية بدل من الستاذ /ايهاب علي عبدالكريم ( اعادة تشكيل مجلس الدارة مع منح السيد الستاذ /منير احمد
هائل سعيد بصفته رئيس مجلس الدارة ذات الصلحيات الممنوحة سابقا للسيد /رئيس مجلس الدارة )
 - 7نشوان علي محمد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69289وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-19برقم ايداع  3900تم التأشير فى تاريخ  1992-09-19بــ  :ممثل عن شركة البحر الحمر
الخليجية
 - 8خالد احمد هائل سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69289وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-19برقم ايداع  3900تم التأشير فى تاريخ  1992-09-19بــ  :ممثل عن شركة البحر الحمر
الخليجية
 - 9رامي محمد عبده سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  69289وتم ايداعه بتاريخ
 1992-09-19برقم ايداع  3900تم التأشير فى تاريخ  1992-09-19بــ  :ممثل عن شركة السعيد الخيرية
المحدودة بدل من الستاذ /حسن السيد محمد عزام .
 - 10شعبان صالح عمران ابوالسعود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1358وتم ايداعه بتاريخ
 1996-04-27برقم ايداع  112تم التأشير فى تاريخ  1996-04-27بــ  :تجديد تعيين مجلس الدارة بنفس
تشكيله وصلحياته لمدة ثلث سنوات .
 - 11كريم غبور سامى حنا غبور رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  76154وتم ايداعه بتاريخ
 1996-12-05برقم ايداع  6779تم التأشير فى تاريخ  1996-12-05بــ  :تجديد تعيين رئيس واعضاء
مجلس ادارة الشركة لمدة اخري بنفس الختصاصات والتفويضات السابقة .
 - 12حسن السيد محمد عزام عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-25برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  :ممثل عن شركة  /السعيد الخيريه
( استقالة )
 - 13نجيب محفوظ على عضو منتدب المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ  1996-11-25برقم
ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  ( :استقالة )
 - 14ايهاب علي عبدالكريم علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-25برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  :ممثل عن شركة  /البحر الحمر
الخليجيه ( استقالة )
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 - 15منير احمد هائل سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-25برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  :ممثل عن شركة البحر الحمر
الخليجية المحدوده ( اعادة تشكيل مجلس الدارة لمده ثلث سنوات قادمة مع البقاء علي ذات الصلحيات
والسلطات الممنوحة للسيد /رئيس مجلس الدارة سابقا دون احداث تعديل عليها )
 - 16نشوان علي محمد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-25برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  :ممثل عن شركة نايل فالي
اندستريز المحدودة
 - 17نبيل محفوظ محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ 1996-11-25
برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  ( :استقالة )
 - 18محفوظ علي محمد سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-25برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  ( :استقالة )
 - 19رامى محمد عبده سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1003وتم ايداعه بتاريخ
 1996-11-25برقم ايداع  619تم التأشير فى تاريخ  1998-05-19بــ  :ممثل عن شركة السعيد الخيرية
المحدودة
 - 20رفعت اسماعيل سليمان حلس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2065وتم ايداعه بتاريخ
 1999-05-13برقم ايداع  267تم التأشير فى تاريخ  1999-05-13بــ  :الموافقه بالجماع على تجديد
تعيين مجلس الداره
 - 21محمد محمود محمد النصاري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2269وتم ايداعه بتاريخ
 1999-12-04برقم ايداع  771تم التأشير فى تاريخ  1999-12-04بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
( ش.م.م )
 - 22حامد محمد محمد حامد عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  2269وتم ايداعه بتاريخ
 1999-12-04برقم ايداع  771تم التأشير فى تاريخ  1999-12-04بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
( ش.م.م )
 - 64حسن جمال ابو المعاطى عون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  58وتم ايداعه بتاريخ
 2005-04-06برقم ايداع  81تم التأشير فى تاريخ  2005-04-06بــ  :البقاء علي نفس التشكيل للسادة
اعضاء مجلس الدارة علي ان يبقي هذا التشكيل قائما باعماله لمدة ثلث سنوات مع البقاء علي نفس
الختصاصات والصلحيات السابقة كما هي دونما اي تعديل او تغير .
 - 65احمد عبد الكريم محمود النانوت عضو منتدب المقيد برقم قيد  119وتم ايداعه بتاريخ
 2005-04-24برقم ايداع  164تم التأشير فى تاريخ  2005-04-24بــ :
 - 66عبد الكريم محمود الناتوت رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  119وتم ايداعه بتاريخ
 2005-04-24برقم ايداع  164تم التأشير فى تاريخ  2005-04-24بــ  :تجديد مدة مجلس الدارة الحالي
لمدة ثلث سنوات بذات تشكيله الحالي مع استمرار صلحيات رئيس مجلس الدارة والعضاء المنتدبين
والموضحة علي النحو التالي :يمثل رئيس مجلس الدارة والعضاء المنتدبين حق الداره و التوقيع اي منهم
منفردا او مجتمعين الشركة فى علقتها مع الغير ولكل منهم في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها وابرام
كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و عقود اليجار وقبض كافه المبالغ وتوقيع وتمويل و
تحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل و شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والسيارات
والقتراض بطريقه العتمادات وبغيرها والصلح و التصالح في القضايا المرفوعه من الشركة او عليها و التوقيع
علي شهادات الخبره و كذلك لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي الشركة ويعتمد توقيع اي منهم منفردا لدى
البنوك و كافة الجهات الحكوميه و الغير حكوميه فى كل هذا المعاملت وفى توكيل الغير فى كل او بعض ماورد
ذكرة ولرئيس مجلس الدارة فقط الحق فى رهن اى من اصول الشركة و التوقيع علي عقود الرهن .
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 - 23عمرو محمد احمد لبيب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2269وتم ايداعه بتاريخ
 1999-12-04برقم ايداع  771تم التأشير فى تاريخ  1999-12-04بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
( ش.م.م )  ( //اعادة تشكيل مجلس الدارة )  .تفويض السيد /عمرو محمد احمد لبيب ,رئيس مجلس الدارة
والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد /سامي نبيل عبد العزيز حسنين ,المدير المالي للشركة ,في تمثيل الشركة
والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والستثماري داخل
جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات
والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار وحلف اليمين والتحكيم وفي
التوقيع على كافة الوراق والمستندات ,بكل ما ذكر ولهم الحق (مجتمعين) في توكيل الغير في كل او بعض ما
ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان
ثانيا :تفويض السيد /عمرو محمد احمد لبيب ,رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مع السيد
حسن.
مدير ادارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود العمل وامام مكاتب
العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض
كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن .ثالثا :تفويض السيد/
عمرو محمد احمد لبيب ,رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد /سامي نبيل عبد العزيز حسنين,
المدير المالي للشركة في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد وعقود التركيب
وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون
القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا
من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن .رابعا :تفويض المهندس /أحمد أحمد صادق
السويدي ,منفردا في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على
تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح
حسابات باسم الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت
وفي بيع وتأجير ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود
الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة
الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا في تفويض او توكيل الغير في كل
او بعض ما ذكر.
 - 24احمداحمد صادق السويدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2269وتم ايداعه بتاريخ
 1999-12-04برقم ايداع  771تم التأشير فى تاريخ  1999-12-04بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
( ش.م.م )
 - 25محمد احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2269وتم ايداعه بتاريخ
 1999-12-04برقم ايداع  771تم التأشير فى تاريخ  1999-12-04بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
( ش.م.م )
 - 26السيد ابوالفتوح السيد فرج الشرقاوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36938وتم ايداعه بتاريخ
 2000-01-11برقم ايداع  69تم التأشير فى تاريخ  2000-01-11بــ  :ممثل لهيئه قناة السويس بدل من
السيد /عصام مصطفي اعتبارا من  30يناير 2022
 - 27اندرياز هوتش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36938وتم ايداعه بتاريخ 2000-01-11
برقم ايداع  69تم التأشير فى تاريخ  2000-01-11بــ  :ممثل للشركة المصرية الدولية للحاويات بدل من
السيد /تيو رافن و السيد /تيموثي جون سميث اعتبارا من  5يناير 2022
 - 28جيمس ورو كريستوفر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  36938وتم ايداعه بتاريخ
 2000-01-11برقم ايداع  69تم التأشير فى تاريخ  2000-01-11بــ  :ممثل للشركة المصرية الدولية
للحاويات بدل من السيد /تيو رافن و السيد /تيموثي جون سميث اعتبارا من  5يناير 2022
 - 29منير احمد هائل سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1218وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  226تم التأشير فى تاريخ  2001-06-10بــ  :ممثل عن شركة نايل فالي
اندستريز المحدودة ( اعادة تشكيل مجلس الدارة لمده ثلث سنوات قادمة مع البقاء علي ذات الصلحيات
والسلطات الممنوحة للسيد /رئيس مجلس الدارة سابقا دون احداث تعديل عليها )

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

Page 26 of 48

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 30نشوان علي محمد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1218وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  226تم التأشير فى تاريخ  2001-06-10بــ  :ممثل عن شركة نايل فالي
اندستريز المحدودة
 - 31محفوظ علي محمد سعيد انعم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1218وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  226تم التأشير فى تاريخ  2001-06-10بــ  ( :استقالة )
 - 32رامى محمد عبده سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1218وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  226تم التأشير فى تاريخ  2001-06-10بــ  :ممثل عن شركة نايل فالي
اندستريز المحدودة
 - 33حسن السيد محمد عزام عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  1218وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  226تم التأشير فى تاريخ  2001-06-10بــ  ( :استقالة )
 - 34نجيب محفوظ على سعيد عضو منتدب المقيد برقم قيد  1218وتم ايداعه بتاريخ 1997-04-07
برقم ايداع  226تم التأشير فى تاريخ  2001-06-10بــ  ( :استقالة )
 - 35نبيل محفوظ محمد سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1218وتم ايداعه بتاريخ
 1997-04-07برقم ايداع  226تم التأشير فى تاريخ  2001-06-10بــ  ( :استقالة )
 - 36ساره محمد احمد البهى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  94632وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  7894تم التأشير فى تاريخ  2001-11-25بــ  :اعاده تشكيل مجلس الداره
وتحديد اختصاصاته  0ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل
شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الدارة الحق في ان يعين
عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ,و قد وافق
الجميع علي الترخيص لرئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل
مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار
خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن
اغراضها ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض و
دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكرو لرئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التوقيع علي عقود شراء الراضي و العقارات و السيارات و كذلك
عقود القتراض و الرهن لبيع اصول الشركة و ممتلكتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و
لصالحها ,و يمثل رئيس مجلس الدارة منفردا الشركة امام القضاء وله حق رفع و التصالح و التنازل في كافة
القضايا المرفوعه من الشركة او المقامه عليها وله حق توكيل من يشاء في كل او جزء من هذا الشأن بعد العرض
علي الجمعية العمومية وموافقتها علي ذلك .
 - 37عبد ا احمد محمد جمال الدين عضو مجلس من ذوى الخبرة المقيد برقم قيد  94632وتم ايداعه
بتاريخ  2001-11-25برقم ايداع  7894تم التأشير فى تاريخ  2001-11-25بــ :
 - 38محمود السيد عبد العزيز ابراهيم السعداوي نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94632وتم
ايداعه بتاريخ  2001-11-25برقم ايداع  7894تم التأشير فى تاريخ  2001-11-25بــ :
 - 39سناء حسن رشدى محمد الصافى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  94632وتم ايداعه بتاريخ
 2001-11-25برقم ايداع  7894تم التأشير فى تاريخ  2001-11-25بــ :
 - 40نبيل محفوظ محمد سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-11برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  ( :استقالة )
 - 41نجيب محفوظ على سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-11برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  :المنتدب ( .استقالة )
 - 42ايهاب علي عبدالكريم علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-11برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  :ممثل عن شركة الهندسيه
المصرية جلوبال للزجاج ( استقالة )
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 - 43منير احمد هائل سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-11برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  :ممثل عن شركة الهندسيه
المصرية جلوبال للزجاج ( انتخاب و تشكيل مجلس الدارة جديد مع البقاء علي كافة السلطات والصلحيات
المقرره سابقا للسيد /رئيس مجلس الدارة )
 - 44نشوان علي محمد سعيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-11برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  :ممثل عن شركة الهندسيه
المصرية جلوبال للزجاج
 - 45على محفوظ محمد سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-11برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  ( :استقالة )
 - 46محفوظ على محمد سعيد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-02-11برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  ( :استقالة )
 - 47رامى محمد عبده سعيد عضو منتدب المقيد برقم قيد  3842وتم ايداعه بتاريخ 2004-02-11
برقم ايداع  104تم التأشير فى تاريخ  2004-02-11بــ  :ممثل عن شركة الهندسيه المصرية جلوبال للزجاج
- 48
رامى منيرابراهيم خليل السوسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4267وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-10برقم ايداع  1150تم التأشير فى تاريخ  2004-10-10بــ :
 - 49منيرابراهيم خليل السوسى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  4267وتم ايداعه
بتاريخ  2004-10-10برقم ايداع  1150تم التأشير فى تاريخ  2004-10-10بــ :
 - 50يوسف خليل ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4267وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-10برقم ايداع  1150تم التأشير فى تاريخ  2004-10-10بــ :
 - 51خليل ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  4267وتم ايداعه بتاريخ
 2004-10-10برقم ايداع  1150تم التأشير فى تاريخ  2004-10-10بــ  ( :اعادة تشكيل مجلس الدارة )
 - 52احمداحمد صادق السويدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1972وتم ايداعه بتاريخ
 1999-01-11برقم ايداع  21تم التأشير فى تاريخ  2004-10-11بــ :
 - 53محمد احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1972وتم ايداعه بتاريخ
 1999-01-11برقم ايداع  21تم التأشير فى تاريخ  2004-10-11بــ :
 - 54صادق احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1972وتم ايداعه بتاريخ
 1999-01-11برقم ايداع  21تم التأشير فى تاريخ  2004-10-11بــ :
 - 55يوسف شكرى يوسف مجلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1972وتم ايداعه بتاريخ
 1999-01-11برقم ايداع  21تم التأشير فى تاريخ  2004-10-11بــ  :ممثل عن شركة الفريقية لتنمية
الطاقات المتجددة (ش.م.م)
 - 67مهدى صالح كاتبة عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  119وتم ايداعه بتاريخ 2005-04-24
برقم ايداع  164تم التأشير فى تاريخ  2005-04-24بــ :
 - 68سلطان بن خالد بن سالم بن محفوظ عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  119وتم ايداعه بتاريخ
 2005-04-24برقم ايداع  164تم التأشير فى تاريخ  2005-04-24بــ :
 - 69مصطفى عبد السلم النعمانى عضو منتدب المقيد برقم قيد  119وتم ايداعه بتاريخ
 2005-04-24برقم ايداع  164تم التأشير فى تاريخ  2005-04-24بــ :
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 - 56احمد فتحى عبدالحميد السويدى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1972وتم ايداعه
بتاريخ  1999-01-11برقم ايداع  21تم التأشير فى تاريخ  2004-10-11بــ  :ممثل عن شركة الفريقية
لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م) ( اعادة تشكيل مجلس الدارة )  -تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة على
النحو التالى  -:اول :تفويض الستاذ  /أحمد فتحي عبد الحميد السويدي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب
وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص
والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود
بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار وحلف
اليمين والتحكيم وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات بكل ما ذكر ولهم الحق (مجتمعين) في توكيل الغير في
كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد/
هاني عثمان حسن .ثانيا :تفويض الستاذ  /أحمد فتحي عبد الحميد السويدي رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب مجتمعا مع السيد مدير إدارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على
عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض
ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان
حسن .ثالثا :تفويض الستاذ  /أحمد فتحي عبد الحميد السويدي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا
مع السيد /محمد علي حسين أحمد المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود
المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة
التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او
بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن.
رابعا :تفويض السيد  /أحمد احمد صادق السويدى منفردا وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع
البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات
والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل
جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير ,ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي
التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة للشركات
الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين في السجل التجاري وله الحق
منفردا في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر -3 .الموافقة على ضمان وكفالة شركة السويدي
اليكتريك (ش.م.م) والشركات الشقيقة او الغير وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا" في القيام
بالتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك - 4 .الموافقة على ضمان
وكفالة الشركة المصرية للصناعات المتطورة السويدي سيدكو ش.م.م لشركة السويدى اليكتريك ش.م.م فيما يتعلق
بعقد القرض الممنوح من مؤسسة التمويل الدولية (اى اف سى ) بغرض قيام مؤسسة التمويل الدولي (اي اف سي
) بتعزيز الميزانية العمومية للسويدي اليكتريك وتسمح للشركة بتقديم خدمات الدعم الفني المباشر للشركة المصرية
للصناعات المتطورة السويدي سيدكو ش.م.م .والتي سيكون لها تأثير مباشر على آفاق نموها واستدامتها المالية
وسيقوم السويدي بتطوير نظام إدارة النظام البيئي والجتماعي للشركات ,والذي سيتم تنفيذه في الشركة المصرية
للصناعات المتطورة السويدي سيدكو ش.م.م , .مما يساعد الشركة على إدارة مخاطر الخدمات الصحية بشكل
كاف عبر عملياتها التجارية وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا" في القيام بالتوقيع علي عقد
القرض وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك
 - 57احمد زيدان حسنين احمد عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  1972وتم ايداعه بتاريخ
 1999-01-11برقم ايداع  21تم التأشير فى تاريخ  2004-10-11بــ  :ممثل عن شركة الفريقية لتنمية
الطاقات المتجددة (ش.م.م)
- 58
رامى منيرابراهيم خليل السوسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3558وتم ايداعه بتاريخ
 2003-05-14برقم ايداع  348تم التأشير فى تاريخ  2005-01-05بــ :
 - 59منيرابراهيم خليل السوسى نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  3558وتم ايداعه
بتاريخ  2003-05-14برقم ايداع  348تم التأشير فى تاريخ  2005-01-05بــ :
 - 60يوسف خليل ابراهيم خليل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3558وتم ايداعه بتاريخ
 2003-05-14برقم ايداع  348تم التأشير فى تاريخ  2005-01-05بــ :
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 - 61خليل ابراهيم خليل رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  3558وتم ايداعه بتاريخ
 2003-05-14برقم ايداع  348تم التأشير فى تاريخ  2005-01-05بــ ( :اعادة تشكيل مجلس الدارة )
 - 62ايهاب نادر جرجس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3558وتم ايداعه بتاريخ 2003-05-14
برقم ايداع  348تم التأشير فى تاريخ  2005-01-05بــ :
 - 63ايهاب علي عبدالكريم علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1981وتم ايداعه بتاريخ
 1999-02-01برقم ايداع  43تم التأشير فى تاريخ  2005-01-09بــ  :ممثل عن شركة البحر الحمر
الخليجيه ( استقالة شركة البحر الحمر الخليجيه من عضوية مجلس الدارة )
 - 70يحيى محمود جمال الدين عفيفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  194وتم ايداعه بتاريخ
 2005-05-12برقم ايداع  273تم التأشير فى تاريخ  2005-05-12بــ  :يكون حق الدارة والمسئولية امام
الجهات الرسمية عن الشركة للشريك المتضامن /يحيى محمود جمال الدين عفيفى  -منفردا وله حق التوقيع علي
معاملت الشركةوحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وله منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة
صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك الحق التوقيع علي
عقود الشراء وبيع السيارات و المنقولت باسم الشركة والتوقيع علي عقودها ولصالحها وله الحق في الصلح
والقرار والنكار والبراء وتعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئتهم
وله حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في التوقيع منفردا علي عقود
القتراض والرهن والبيع واليجار والتنازل لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والمنقولت
والسيارات باسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري وكل ذلك باسم الشركة
ولصالحها و له الحق في توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر منفردا .
 - 71فلديمير باير  VLADIMIR BAYERعضو منتدب المقيد برقم قيد  293وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-01برقم ايداع  411تم التأشير فى تاريخ  2005-06-01بــ  :من ذوي الخبرة  .ومنحه ذات
الصلحيات والختصاصات التي كانت ممنوحة سلفا للعضو المنتدب من ذوي الخبرة سابقا .
 - 72كريم عادل رمضان عبد الموجود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  481وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-28برقم ايداع  704تم التأشير فى تاريخ  2005-06-28بــ  :مساهم
 - 73كوزى الن ارمن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  481وتم ايداعه بتاريخ 2005-06-28
برقم ايداع  704تم التأشير فى تاريخ  2005-06-28بــ  - :تجديد الثقة بالمجلس الحالي واستمراره
 - 74اسحق جورجى اسحق جورجى الناظر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  515وتم
ايداعه بتاريخ  2005-07-18برقم ايداع  800تم التأشير فى تاريخ  2005-07-18بــ  :تفويضة مع السيد
/محارب سليمان داود نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب مجتمعين او منفردين نيابة عن الشركة فى
حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن بكافة انواعها و لهم حق التوقيع على عقود كفالة الغير مجتمعين او
منفردين عمل توكيل للغير للرهن للنفس او للغير و له الحق فى التوكيل لصالح البنوك و تفويض الغير فى كل
او بعض ما ذكر و فى حق السحب و اليداع من البنوك و التوقيع على الشيكات و حق الرهن و القتراض من
البنوك و التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و البنوك و
الشهر العقارى و شطب الرهن و فتح اعتمادات لدى البنوك و طلب التسهيلت البنكية و عقود الرهن و التوقيع
مجتمعين او منفردين على كافة عقود بيع و شراء اصول الشركة او منقولتها و عمل توكيل للغير للبيع للنفس او
للغير و الحق مجتمعين او منفردين فى بيع اى من سيارات الشركة و عمل توكيل للغير للبيع للنفس او للغير و
فى تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر مجتمعين او منفردين
 - 75منيرفا جورجى اسحق جورجى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  515وتم ايداعه بتاريخ
 2005-07-18برقم ايداع  800تم التأشير فى تاريخ  2005-07-18بــ :
 - 76محارب سليمان داود يسى نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  515وتم ايداعه بتاريخ
 2005-07-18برقم ايداع  800تم التأشير فى تاريخ  2005-07-18بــ :
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 - 77محمد عبد الحليم أحمد رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  948وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-18برقم ايداع  636تم التأشير فى تاريخ  2006-06-18بــ  ( :اعادة تشكيل مجلس الدارة )
تفويض السيد رئيس مجلس الدارة منفردا في الحق في التوقيع و التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن
وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولمصالحتها وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 78فايده محمد احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  948وتم ايداعه بتاريخ  2006-06-18برقم
ايداع  636تم التأشير فى تاريخ  2006-06-18بــ :
 - 79ابراهيم جمال علم محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  948وتم ايداعه بتاريخ
 2006-06-18برقم ايداع  636تم التأشير فى تاريخ  2006-06-18بــ :
 - 105احمد احمد السيد البنا مدير فرع المقيد برقم قيد  1974وتم ايداعه بتاريخ  2007-12-16برقم
ايداع  1752تم التأشير فى تاريخ  2009-08-16بــ  :القاهرة .
 - 160عمرو احمد اسامه علي كمال شعبان مدير فرع المقيد برقم قيد  3416وتم ايداعه بتاريخ
 2010-03-24برقم ايداع  669تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :بدل من السيد  //الشريف اهاب
عبدالعزيز
 - 161هاشم احمد رؤف على حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  9693وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-26برقم ايداع  1658تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 162حسن عزب حسن لطفى عزب مدير فرع المقيد برقم قيد  7250وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  1678تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 80محمد احمد محمد السيد الخضر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1549وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-14برقم ايداع  658تم التأشير فى تاريخ  2007-05-14بــ  :غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون
المالية القابضة  -الموافقة على أن تصبح سلطات التوقيع عن الشركة لكل من السادة التالي أسمائهم مجتمعين.1 :
الستاذ  /محمد احمد محمد السيد الخضر رئيس مجلس الدارة غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون المالية القابضة
.2الستاذ  /أحمد على احمد عبد الرحمن – عضو منتدب ممثل لشركة بلتون لترويج وتغطية الكتتاب ش.م.م.
تصبح سلطات التوقيع عن الشركة للكل من السادة المذكورة أسمائهم مجتمعين أمام البنوك والغير وكذلك تمثيل
الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية والبنوك وكذلك لهم كافة الختصاصات في سبيل
التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت والتوقيع على كافة العقود
أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك
وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حق شراء وبيع كافة انواع السيارات والتوقيع نيابة عن الشركة
على التعاقدات التي تكون طرفا فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية
والسجل التجاري وله /لهم الحق في تعيين المديرين ووكلء مفوضين وان يخول /يخولوا هؤلء المديرين أو
الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين – لرئيس مجلس الدارة فقط حق تمثيل الشركة أمام القضاة.
 - 81محمود جمال الدين احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1549وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-14برقم ايداع  658تم التأشير فى تاريخ  2007-05-14بــ  :غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون
لدارة صناديق الستثمار ش.م.م .بدل من الستاذ  /محمد نجيب ابراهيم عفيفي الملح
 - 82محمد نجيب ابراهيم عفيفى الملح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1549وتم ايداعه بتاريخ
 2007-05-14برقم ايداع  658تم التأشير فى تاريخ  2007-05-14بــ  :غير تنفيذي ممثل لشركة بلتون
لدارة صناديق الستثمار ش.م.م ( استقاله )
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 - 83ياسر سرور عبد العزيز محمد فرج ا رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1782وتم
ايداعه بتاريخ  2007-08-21برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2007-08-21بــ  :تجديد مجلس
الدارة لمدة  3سنوات وتحديد صلحياته ليصبح كالتي  //و للسيد رئيس مجلس الدارة له حق التوقيع عن
الشركة منفردا على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة
امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص كما
يكون له حق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض امام البنوك والهيئات المالية كما له حق السحب
واليداع من البنوك والتوقيع على التعاقدات سواء كانت محلية او خارجية والتوقيع على عقود التاسيس والتعديل
وله حق توكيل الغير فى ذلك .
 - 84محمد حسن محمد ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1865وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-21برقم ايداع  1481تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ  :ممثل عن شركه السويدى
اليكتريك ش.م.م
 - 106اشراقة نزار رجا محمد سمرين عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  43844وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-25برقم ايداع  364تم التأشير فى تاريخ  2009-12-10بــ  - :تفويض السيدة  /اشراقة نزار
رجا محمد سمرين عضو مجلس الدارة في التوقيع علي كافة معاملت الشركة وتعاقداتها والتعامل باسم الشركة
امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها ولها الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات بيعا وشراءا والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
.
 - 85وائل حمدى داود محمد السيد داود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1865وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-21برقم ايداع  1481تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ  :ممثل عن شركه السويدى
اليكتريك ش.م.م  .تفويض السيد  /وائل حمدى داود محمد  -رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد /السيد /
مدحت ماهر محمود شحاته العضو منتدب في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير
الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على
عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح
والقرار والبراء والنكار وحلف اليمين والتحكيم وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات ,بكل ما ذكر ولهم
الحق (مجتمعين) في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد/
احمد زيدان حسنين أحمد او السيد  /هاني عثمان حسن .ثانيا :تفويض السيد  /وائل حمدى داود محمد  -رئيس
مجلس الدارة أو السيد /مدحت ماهر محمود شحاته العضو المنتدب مجتمعا مع السيد مدير ادارة الموارد البشرية
للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات
الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من
السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن .ثالثا :تفويض السيد  /وائل حمدى داود محمد -
رئيس مجلس الدارة أو السيد /مدحت ماهر محمود شحاته العضو المنتدب مجتمعا مع السيد /هشام عبد العال عبد
المنعم عبد العال المدير المالي للشركة في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد
عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود
من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع
منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن .رابعا :تفويض المهندس /أحمد
أحمد صادق السويدي منفردا في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وكذلك له حق القتراض
والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات والعتمادات المستندية وخطابات
الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
لجميع العملت وفي بيع وتأجير ,ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي التوقيع على كافة الوراق
والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق
في ممارسة كافة الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا في تفويض او
توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
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 - 86احمد زيدان حسنين احمد عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  1865وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-21برقم ايداع  1481تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ  :ممثل عن شركه السويدى
اليكتريك ش.م.م
 - 87يوسف شكرى يوسف مجلى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1865وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-21برقم ايداع  1481تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ  :ممثل عن شركه السويدى
اليكتريك ش.م.م
 - 88مدحت ماهر محمود شحاته عضو منتدب المقيد برقم قيد  1865وتم ايداعه بتاريخ
 2007-10-21برقم ايداع  1481تم التأشير فى تاريخ  2007-10-21بــ  :عن شركه السويدى اليكتريك ش.
م.م
 - 89محمد احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2008وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-10برقم ايداع  29تم التأشير فى تاريخ  2008-01-10بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
 - 90احمداحمد صادق السويدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2008وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-10برقم ايداع  29تم التأشير فى تاريخ  2008-01-10بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
 - 91صادق احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2008وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-10برقم ايداع  29تم التأشير فى تاريخ  2008-01-10بــ  :ممثل عن شركة السويدى اليكتريك
 - 92محمد محمود محمد النصاري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2008وتم ايداعه بتاريخ
 2008-01-10برقم ايداع  29تم التأشير فى تاريخ  2008-01-10بــ  :ممثل عن شركة الفريقية لتنمية
الطاقات المتجددة (ش.م.م)
 - 93احمد صلح عبدالغني محمد الشامي عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  2008وتم
ايداعه بتاريخ  2008-01-10برقم ايداع  29تم التأشير فى تاريخ  2008-01-10بــ  :ممثل عن شركة
الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م)
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 - 94احمد جلل احمد جمال الدين محمود رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2008وتم
ايداعه بتاريخ  2008-01-10برقم ايداع  29تم التأشير فى تاريخ  2008-01-10بــ  :ممثل عن شركة
الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م) ( اعادة تشكيل مجلس الدارة )  -تعديل صلحيات التوقيع عن
الشركة على النحو التالى  -:اول :تفويض الستاذ  /أحمد جلل أحمد جمال الدين رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع
الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي
عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار
وحلف اليمين والتحكيم وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات بكل ما ذكر ولهم الحق (مجتمعين) في توكيل
الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او
السيد /هاني عثمان حسن .ثانيا :تفويض الستاذ  /أحمد جلل أحمد جمال الدين رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب مجتمعا مع السيد مدير إدارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على
عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض
ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان
حسن .ثالثا :تفويض الستاذ  /أحمد جلل أحمد جمال الدين رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع
السيد /محمد علي حسين احمد المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود
المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة
التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او
بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان حسن.
رابعا :تفويض السيد  /احمد احمد صادق السويدى منفردا وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع
البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات
والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل
جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير ,ورهن اصول الشركة وشراء الصول وفي
التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة
للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين في السجل التجاري
وله الحق منفردا في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - 3 .الموافقة على ضمان وكفالة شركة
السويدي اليكتريك (ش.م.م) والشركات الشقيقة او الغير وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا"
في القيام بالتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك - 4 .الموافقة على
ضمان وكفالة شركة السويدي سيدكو للخدمات البترولية ش.م.م لشركة السويدى اليكتريك ش.م.م فيما يتعلق بعقد
القرض الممنوح من مؤسسة التمويل الدولية (اى اف سى ) بتعزيز الميزانية العمومية للسويدي اليكتريك  ,وتسمح
للشركة بتقديم خدمات الدعم الفني المباشر لشركة السويدي سيدكو للخدمات البترولية ش.م.م .والتي سيكون لها
تأثير مباشر على آفاق نموها واستدامتها المالية وسيقوم السويدي بتطوير نظام إدارة النظام البيئي والجتماعي
للشركات ,والذي سيتم تنفيذه في شركة السويدي سيدكو للخدمات البترولية ش.م.م , .مما يساعد الشركة على إدارة
مخاطر الخدمات الصحية بشكل كاف عبر عملياتها التجارية وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "
منفردا" في القيام بالتوقيع علي عقد القرض وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك
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 - 95احمداحمد صادق السويدي رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  2089وتم ايداعه
بتاريخ  2008-02-18برقم ايداع  257تم التأشير فى تاريخ  2008-02-18بــ  :الموافقة على ضمان
وكفالة شركة السويدي اليكتريك (ش.م.م) والشركات الشقيقة او الغير وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق
السويدي "منفردا" في القيام بالتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك.
الموافقة على ضمان وكفالة شركه اسكرا امكو لقياس الطاقة ش.م.م لشركة السويدى اليكتريك ش.م.م فيما يتعلق
بعقد القرض الممنوح من مؤسسة التمويل الدولية (اى اف سى ) بغرض زيادة استثمارات الشركة سواء عن
طريق الستحواذ علي مصانع قائمة متعلقة بنشاط العدادات الذكية أو بناء مصانع جديدة ,وكذلك سيتم أستخدام
جزء من القرض لشراء أصول جديدة لمصانعنا القائمة لزيادة القوة والكفاءة النتاجية ويمكن استخدام جزء من
القرض (أ) الحتياجات من رأس المال المتداول و (ب) النفقات الرأسمالية للصيانة فضل عن التحديث وتحسين
كفاءة استخدام الموارد مما سيؤدي إلى وفورات سنوية في التكاليف وتقليل البصمة الكربونية وستعزز مؤسسة
التمويل الدولية (اى اف سى) الميزانية العمومية للسويدى اليكتريك وتسمح للشركة بتقديم خدمات الدعم الفني
المباشر لشركة اسكرا امكو لقياس الطاقة ش.م.م .والتي سيكون لها تأثير مباشر على آفاق نموها واستدامتها
الماليةوسيقوم السويدي بتطوير نظام إدارة النظام البيئي والجتماعي للشركات ,والذي سيتم تنفيذه في شركة اسكرا
امكو لقياس الطاقة ش.م.م , .مما يساعد الشركة على إدارة مخاطر الخدمات الصحية بشكل كاف عبر عملياتها
التجارية وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا" في القيام بالتوقيع علي عقد القرض وله الحق
في تفويض أو توكيل الغير في ذلك
 - 96هشام فاروق عبد الحميد عليوه مدير فرع المقيد برقم قيد  2184وتم ايداعه بتاريخ
 2008-04-01برقم ايداع  496تم التأشير فى تاريخ  2008-04-01بــ  ( :استقالة )
 - 97صادق احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3957وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-18برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  2008-08-14بــ  :ممثل عن شركة السويدي اليكتريك
(ش.م.م)
 - 98محمد احمد صادق السويدى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3957وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-18برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  2008-08-14بــ  :ممثل عن شركة السويدي اليكتريك
(ش.م.م)
 - 99محمد محمود محمد النصاري عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3957وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-18برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  2008-08-14بــ  :ممثل عن شركة الفريقية لتنمية
الطاقات المتجددة (ش.م.م)
 - 100هدي سمير حسين شعراوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3957وتم ايداعه بتاريخ
 2004-04-18برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  2008-08-14بــ  :ممثل عن شركة الفريقية لتنمية
الطاقات المتجددة (ش.م.م)
 - 101احمد صلح عبدالغني محمد الشامي عضو مجلس ادارة غير متفرغ المقيد برقم قيد  3957وتم
ايداعه بتاريخ  2004-04-18برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  2008-08-14بــ  :ممثل عن شركة
السويدي اليكتريك (ش.م.م)
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 - 102عمرو اسامة محمد خاطر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  3957وتم ايداعه
بتاريخ  2004-04-18برقم ايداع  369تم التأشير فى تاريخ  2008-08-14بــ  :ممثل عن شركة
الفريقية لتنمية الطاقات المتجددة (ش.م.م)  ( .اعادة تشكيل مجلس الدارة )  -تعديل صلحيات التوقيع عن
الشركة على النحو التالى  -:اول :تفويض الستاذ  /عمرو أسامه محمد خاطر رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع
الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي
عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار
وحلف اليمين والتحكيم وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات بكل ما ذكر ولهم الحق (مجتمعين) في توكيل
الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او
السيد /هاني عثمان حسن .ثانيا :تفويض الستاذ  /عمرو أسامه محمد خاطر رئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب مجتمعا مع السيد مدير إدارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على
عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض
ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان
حسن .ثالثا :تفويض الستاذ  /عمرو أسامه محمد خاطر رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع
السيد /معتز محمد أحمد عبد الرحمن البنا المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على
عقود المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة
سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما
ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا من السيد /احمد زيدان حسنين أحمد او السيد /هاني عثمان
حسن .رابعا :تفويض السيد  /صادق احمد صادق السويدى منفردا وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها
امام جميع البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك والتوقيع على التحويلت
والشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك
داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير ,ورهن اصول الشركة وشراء الصول
وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة
للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة الصلحيات المذكورة للسادة المفوضين في السجل التجاري
وله الحق منفردا في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - 3 .الموافقة على ضمان وكفالة شركة
السويدي اليكتريك (ش.م.م) والشركات الشقيقة او الغير وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "منفردا"
في القيام بالتوقيع علي عقود الكفالة والضمانة وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك - 4 .الموافقة على
ضمان وكفالة شركة المصرية لصناعة البلستيك السويدي ايجي بلست ش.م.م لشركة السويدى اليكتريك ش.م.م
فيما يتعلق بعقد القرض الممنوح من مؤسسة التمويل الدولية (اى اف سى ) بغرض زيادة استثمارات الشركة
سواء عن طريق الستحواذ علي مصانع قائمة متعلقة بنشاط الكابلت أو بناء مصانع جديدة  ,وكذلك سيتم
أستخدام جزء من القرض لشراء أصول جديدة لمصانعنا القائمة لزيادة القوة والكفاءة النتاجية ويمكن استخدام جزء
من القرض في (أ)احتياجات رأس المال المتداول و(ب) النفقات الرأسمالية للصيانة فضل عن التحديث و تحسين
كفاءة استخدام الموارد مما سيؤدي الي وفورات سنوية في التكاليف و تقليل البصمة الكربونية و وستعزز مؤسسة
التمويل الدولية (اى اف سى) الميزانية العمومية للسويدى اليكتريك وتسمح للشركة بتقديم خدمات الدعم الفني
المباشر لشركة المصرية لصناعة البلستيك السويدي ايجي بلست ش.م.م .والتي سيكون لها تأثير مباشر على
آفاق نموها واستدامتها المالية وسيقوم السويدي بتطوير نظام إدارة النظام البيئي والجتماعي للشركات ,والذي سيتم
تنفيذه في شركة المصرية لصناعة البلستيك السويدي ايجي بلست ش.م.م , .مما يساعد الشركة على إدارة
مخاطر الخدمات الصحية بشكل كاف عبر عملياتها التجارية وتفويض المهندس /أحمد أحمد صادق السويدي "
منفردا" في القيام بالتوقيع علي عقد القرض وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في ذلك.
 - 103شيكار واريار رافيندراناث  Shekhar Wariar Ravindranathعضو مجلس ادارة المقيد برقم
قيد  2980وتم ايداعه بتاريخ  2009-07-14برقم ايداع  958تم التأشير فى تاريخ  2009-07-14بــ
 ( :استقالة )
 - 104سوبود ساتشيتاناند نادكارني  Subodh Satchitanand Nadkarniعضو مجلس ادارة المقيد
برقم قيد  2980وتم ايداعه بتاريخ  2009-07-14برقم ايداع  958تم التأشير فى تاريخ 2009-07-14
بــ  :بدل من السيد /شيكار واريار رافيندراناث Shekhar Wariar Ravindranath
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 - 107ابراهيم عثمان احمد عثمان مدير عام المقيد برقم قيد  5473وتم ايداعه بتاريخ 2013-05-26
برقم ايداع  1002تم التأشير فى تاريخ  2013-05-26بــ  :يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير
وللسيد المهندس  /ابراهيم عثمان احمد عثمان  -منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل
بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامه و له منفردا 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
حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و الرهن و
كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو
بعض ما ذكر  .و للسيد  /حسين شرقاوي محمود  -منفردا مسئول مسئولية كاملة عن كافة انشطة الشركة من
الناحية الدارية و الفنية و المتولى للدارة و يكون مسئول عن القيام بكافة العمال الخاصة بالتعامل مع جميع
و الصناعه و
الجهات الحكومية و غير الحكومية و المؤسسات و المديريات بكافة أنواعها و منها الزراعة
الصحه و الطب البيطرى و المياه و الصرف الصحى و الكهرباء و التليفونات و الجمارك و التامينات و الضرائب
و المن العام و المن الصناعى و هيئة الستثمار و السجل التجارى و التنمية الصناعية و جهاز البيئة و المرور
و المساحه و مكاتب العمل بكافة قطا عات الشركة و مكاتب التموين و المسئول عن صلحية منتجات الشركة من
الناحية الصحية و ادارة الحياء و المحافظات و المحليات و له فى سبيل ذلك الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة
امام تلك الجهات فى كافة التعاملت المتعلقة بمصالح الشركة و كذلك له الحق فى استلم و تسليم الوراق و
المستندات الخاصة بالشركة ما عدا اعمال الرهن و القتراض و البيع والشراء لكافة اصول و ممتلكات الشركة
 - 108حسين شرقاوي محمود سالم مدير المقيد برقم قيد  5473وتم ايداعه بتاريخ 2013-05-26
برقم ايداع  1002تم التأشير فى تاريخ  2013-05-26بــ :
 - 109محمود عبد الكريم عبد الجواد احمد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5532وتم ايداعه بتاريخ
 2013-07-29برقم ايداع  1257تم التأشير فى تاريخ  2013-07-29بــ  :يملك حق التوقيع علي معاملت
الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة  ,و لمجلس
الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
 .يكون لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع
نيابة عن الشركة علي كافة تعاملتها وتعهداتها كل وعلي العقود التي تبرمها الشركة مع كافة الجهات الحكومية و
غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكاله والتي يتم التعاقد معها في حدود
اغراض الشركة  .ويكون لنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التوقيع نيابة عن الشركة
امام كافة انواع المحاكم في رفع القضايا والتصالح عليها والتوقيع امام كافة انواع البنوك والمصارف فيما يختص
بالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي عقود الرهن والقتراض والتسهيلت
الئتمانية واصدار خطابات وشهادات الضمان وغيرها من الجراءات البنكية وحق التوقيع في عقود البيع والشراء
لكل ما هو ثابتاو منقول وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية ومصلحة الشهر العقاري في كل ما يخص
الشركة لتحقيق غرضها  .وله الحق في التوقيع علي عقود بيع وشراء الصول واللت والمعدات الخاصة
بالشركة وحق التوقيع علي عقود الرهن العقاري المبرمة باسم االشركة وحق توكيل الغير في التوقيع علي هذه
العقود كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و قبض ودفع المبالغ
والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله الحق في تعيين مديرين أو وكلء مفوضين أو توكيل الغير من
المحامين وغيرهم في كل أو بعض ماذكر .
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 - 110ابراهيم عثمان احمد عثمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2454وتم ايداعه بتاريخ
 2008-08-20برقم ايداع  1303تم التأشير فى تاريخ  2013-12-31بــ  :الغاء توقيع السيد /اسلم
اسماعيل موسي اسماعيل علي حسابات الشركة لدي جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة  ,وبذلك تكون
التوقيعات المعتمدة للشركة طرف كافه البنوك المتعامل معها علي النحو التالي  :اول  -توقيعات منفردة .1 :السيد
المهندس /محمود عثمان احمد عثمان .2السيد المهندس /ابراهيم عثمان احمد عثمان توقيع منفرد لكل منهما على
حده علة كافة بنوك الشركة و لكل من السيد المهندس /محمود عثمان احمد عثمان و السيد المهندس /ابراهيم
عثمان احمد عثمان مجتمعين او منفردين حق القتراض و الرهن و التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و
عقود الرهن كافة و رهن كافة المقومات المادية و المعنوية لصالح البنوك او الغير و لهما حق توكيل البنوك او
ثانيا  -توقيعات مزدوجة  :اى توقيع
الغير فى كل او بعض ما ذكر كما هو مذكور بالسجل التجارى للشركة.
من المجموعة (أ) مع اى توقيع من المجموعة (ب) مجموعة (أ) توقيع اول السيد المهندس /محمود عثمان احمد
عثمان السيد المهندس /ابراهيم عثمان احمد عثمان السيد المهندس  /احمد عثمان احمد عثمان الستاذة  /هادية
ابراهيم عثمان احمد عثمان مجموعة (ب) توقيع ثان السيد الستاذ  /اشرف نبيل محمود دسوقى السيد الستاذ /
شريف سمير سامى ابو العز
 - 111منال ماهر مهنى فرغل أحمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6044وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-02برقم ايداع  155تم التأشير فى تاريخ  2015-02-02بــ  ( :استقالة )
 - 112عل سعد حنفى أحمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6044وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-02برقم ايداع  155تم التأشير فى تاريخ  2015-02-02بــ :
 - 113اشرف محمود محمد محمود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6044وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-02برقم ايداع  155تم التأشير فى تاريخ  2015-02-02بــ  ( :اعادة تشكيل مجلس الدارة )
علي ان تبقي اختصاصات وصلحيات السيد رئيس مجلس ادارة كما هي دون تغيير .
 - 114محمد فرغل مهني فرغل نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6044وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-02برقم ايداع  155تم التأشير فى تاريخ  2015-02-02بــ  ( :استقالة )
 - 115محمد محمود محمد محمود عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6044وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-02برقم ايداع  155تم التأشير فى تاريخ  2015-02-02بــ :
 - 116معاذ وائل عادل عبده موسي عدلن شريك موصى المقيد برقم قيد  6898وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-08برقم ايداع  277تم التأشير فى تاريخ  2017-02-08بــ :
 - 117حمزة وائل عادل عبده موسي عدلن شريك موصى المقيد برقم قيد  6898وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-08برقم ايداع  277تم التأشير فى تاريخ  2017-02-08بــ :
 - 118الباسل عبد ا حسن رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  7090وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-06برقم ايداع  773تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ  :ممثل عن هيئه قناة السويس (//
اعادة تشكيل مجلس الدارة )
 - 119عطوه حسين احمد عطوه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7090وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-06برقم ايداع  773تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ  :ممثل عن هيئه قناة السويس
 - 120محمد حلمي بكري عبدالفتاح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7090وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-06برقم ايداع  773تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ  :ممثل عن هيئه قناة السويس
 - 121عبد الخالق محمد محمد عوض ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7090وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-06برقم ايداع  773تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ  :ممثل عن هيئه قناة السويس
 - 122العربي احمد يوسف السروي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7090وتم ايداعه بتاريخ
 2017-04-06برقم ايداع  773تم التأشير فى تاريخ  2017-04-06بــ  :ممثل عن هيئه قناة السويس
 - 123شريدهار جاناباثي مانجالور  Shridhar Ganapathi Mangaloreعضو مجلس ادارة المقيد برقم
قيد  3796وتم ايداعه بتاريخ  2010-09-14برقم ايداع  2018تم التأشير فى تاريخ 2019-03-19
بــ  :ممثل عن شركة اندوراما نيزرلندز بى فى بدل من السيد /اوم براكاش ميشرا OM PRAKASH
 MISHRAمع بقاء صلحيات التوقيع السابقة كما هي دون تعديل .
 - 124برهان انجين رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  8362وتم ايداعه بتاريخ  2019-03-24برقم
ايداع  606تم التأشير فى تاريخ  2019-03-24بــ  :تجديد مدة مجلس ادارة الشركة
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 - 125جون جميل ميخائيل عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  3746وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-22برقم ايداع  837تم التأشير فى تاريخ  2019-09-18بــ  :بالضافة الي الصلحيات المحددة
له بالسجل التجاري كالتي  (:وله حق توكيل و/او تفويض البنوك والغير في كل او بعض ما ذكر اعله )
 - 126شعبان محمد عبدالمنعم محمد حسن مدير المقيد برقم قيد  4675وتم ايداعه بتاريخ
 2005-02-20برقم ايداع  334تم التأشير فى تاريخ  2020-02-25بــ  :مسئول عن النتاج واستخدام
النماذج الصناعية والعلمات التجارية .
 - 127كريم صلح كامل عبدالعال الكوح شريك متضامن المقيد برقم قيد  352وتم ايداعه بتاريخ
 2005-06-07برقم ايداع  500تم التأشير فى تاريخ  2021-12-07بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين ( كريم صلح كامل عبدالعال و احمد صلح كامل
عبدالعال ) منفردين او مجتمعين في اي نوع من انواع المعاملت البنكية والمالية ال في حالة التصرف بالبيع
للنفس والغير في بعض او كل اصول الشركة من عقارات ومنقولت وسيارات وكذلك في الشراء وحق التوقيع
علي عقود القتراض والرهن بكافه انواعها للنفس او للغير ولهما حق التوكيل لصالح البنوك مجتمعين ولهما
تفويض وتوكيل الغير بما فيهم الشركاء المتضامنين في كل او بعض ما ذكر .
 - 128مؤمن مصطفي عبدالرحيم محمد مدير المقيد برقم قيد  9511وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-07
برقم ايداع  267تم التأشير فى تاريخ  2022-02-07بــ :
 - 129محمد مصطفي عبد الرحيم محمد سليمان مدير المقيد برقم قيد  9511وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-07برقم ايداع  267تم التأشير فى تاريخ  2022-02-07بــ :
 - 130وسام على محمد محمود عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  9656وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  1368تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 131محمد إبراهيم سيد عباس مدير فرع المقيد برقم قيد  9665وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع  1438تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 132سامح مجدي نجيب ميخائيل مدير فرع المقيد برقم قيد  9667وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع  1451تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 133سارى على خلف عبدالعليم مدير فرع المقيد برقم قيد  9668وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع  1454تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 134نهى محمد اسامه مصطفى عساكر شريك متضامن المقيد برقم قيد  4177وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-21برقم ايداع  936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم عمر وليد امين سالم محمد هلل و نهى محمد اسامه
مصطفى عساكر ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و اصدار خطابات و
شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها
ولهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض ودفع المبالغ
و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كا فة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل و لهم حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ولهم
منفردين او مجتمعين حق القتراض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها و التوقيع على عقود الشراء و البيع و
الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة ولصالحها .
 - 135رهي وليد امين سالم محمد هلل شريك موصى المقيد برقم قيد  4177وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-21برقم ايداع  936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 136سهيله وليد امين سالم محمد هلل شريك موصى المقيد برقم قيد  4177وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-21برقم ايداع  936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 137ناريمان وليد امين سالم محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  4177وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-21برقم ايداع  936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 138وليد امين سالم محمد هلل شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  4177وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-21برقم ايداع  936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  ( :خروج)
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 - 139عمر وليد امين سالم محمد هلل شريك متضامن المقيد برقم قيد  4177وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-21برقم ايداع  936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  ( :تعديل صفته من شريك موصي
الي شريك متضامن )
 - 140يوسف وليد امين سالم محمد هلل شريك موصى المقيد برقم قيد  4177وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-21برقم ايداع  936تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 141محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  3058وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1492تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 142محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  3058وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1491تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 143محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  3058وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1493تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 144يوسف نبيل ندهى صليب مدير فرع المقيد برقم قيد  9670وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1489تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 145وائل اديب لبس حنا مدير فرع المقيد برقم قيد  9675وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-15برقم
ايداع  1527تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 146محمد رفعت عبدالحق محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  9677وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-15
برقم ايداع  1532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 147محمد رفعت عبدالحق محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  9677وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-15
برقم ايداع  1533تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 148محمد رفعت عبدالحق محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  9677وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-15
برقم ايداع  1534تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 149رومانى عبد السيد بشارة مدير فرع المقيد برقم قيد  9678وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-16
برقم ايداع  1543تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 150محمد خالد الشامى مدير المقيد برقم قيد  6115وتم ايداعه بتاريخ  2015-04-02برقم ايداع
 568تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :الفرع  -مونتنيجرو .
 - 151تنجأ الشامي مدير المقيد برقم قيد  6115وتم ايداعه بتاريخ  2015-04-02برقم ايداع 568
تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :الفرع - .قبول تنازل الشركة الم عن فرعها الكائن بالمنطقه الحره
العامه بعتاقه  -السويس و تعديل تبعيه الفرع و تغيير اسم الفرع ليصبح فرع شركة  /بايب كير (م د م س ) ( فرع
شركة اجنبيه ( ش ذ م م ) اماراتيه الجنسيه  .بدل من /فرع لمجموعه لين سكان للتكنولوجيا المحدوده ( فرع
شركه اجنبيه ) ( ش ذ م م )  -جزر كايمان  -بريطانيه الجنسيه ) و البقاء علي كل من السيد  /محمد خالد الشامي
و السيده  /تنجا الشامي  ( -مديرين الفرع )بنفس الصلحيات و المسؤليات
 - 152سليمان على سليمان عبد القادر شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  4494وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-01برقم ايداع  8تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 153بلل صابر على سليمان عبدالقادر شريك موصى المقيد برقم قيد  4494وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-01برقم ايداع  8تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 154عمر صابر على سليمان عبدالقادر شريك موصى المقيد برقم قيد  4494وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-01برقم ايداع  8تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 155ياسين صابر على سليمان عبدالقادر شريك موصى المقيد برقم قيد  4494وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-01برقم ايداع  8تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 156محمد على سليمان عبد القادر شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  4494وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-01برقم ايداع  8تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
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 - 157صابر علي سليمان عبد القادر مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  4494وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-01برقم ايداع  8تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع و المسؤليه
امام الجهات الرسميه للسيد /صابر علي سليمان عبد القادر  .له الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها
امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع
جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و دفع حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق
العتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركه و ضمن
اغراضها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقارية و
الراضى و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه
و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد
او بالجل و له حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر 00
 - 158محمد عبد الوهاب حسن حسنى العشماوى مدير فرع المقيد برقم قيد  9683وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-21برقم ايداع  1579تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 159جمال محمد عبد الحميد مدير فرع المقيد برقم قيد  9688وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-22
برقم ايداع  1620تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
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تجديد افراد
 - 1مكه بلست للصناعات البلستيكيه لصاحبتها رانيا صابر سليم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم 7155 :
قيدت فى  2017-05-30برقم ايداع  1108وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-29
 - 2ميكادين للصناعات الهندسية لصاحبتها سكينة عبد المقصود محمد سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم 4774 :
قيدت فى  2005-03-16برقم ايداع  524وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-15
 - 3منشأه ويليكس  WELLEXاحمد محمدى محمود البسيونى تاجر فرد سبق قيده برقم  4766 :قيدت فى
 2012-06-03برقم ايداع  990وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-02
 - 4ابو راحيل للخدمات البترولية لصاحبها وليد فوزى غريب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  3806 :قيدت
فى  2010-09-19برقم ايداع  2042وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-09-18
 - 5الرحمة للدوجن لصاحبها اسامة عبد الرحمن ضيف ا منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  4023 :قيدت
فى  2011-03-08برقم ايداع  303وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-07
 - 6الرحمة للدوجن لصاحبها اسامة عبد الرحمن ضيف ا منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  4023 :قيدت
فى  2011-03-08برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-03-07
 - 7مودرن باج لصناعة الشنط بكافة انواعها لصاحبها محمد عمر عامر عمر تاجر فرد سبق قيده برقم :
 4709قيدت فى  2012-05-06برقم ايداع  809وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-05-05
 - 8نيومارينا للتجارة والتوريدات الكهربائية لصاحبتها ايفون نظير عزيز صالح تاجر فرد سبق قيده برقم :
 4741قيدت فى  2005-03-07برقم ايداع  462وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2025-03-06
 - 9كوين لمستلزمات الرى لصاحبتها فيول وصفى سرجيوس خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  62 :قيدت فى
 2005-04-07برقم ايداع  86وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-04-06
 - 10عبد الوهاب صبحى عبد الوهاب احمد الهندى تاجر فرد سبق قيده برقم  3425 :قيدت فى
 2010-03-28برقم ايداع  703وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-27
 - 11العميرة لصناعة الملبس الجاهزة و الجوارب  .لصاحبها ابراهيم خليل ابراهيم ابو عميرة تاجر فرد سبق
قيده برقم  7086 :قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع  762وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2027-04-04
 - 12نيو الريمون تكس لصاحبها ميشيل مندوه امين طلماووس تاجر فرد سبق قيده برقم  1684 :قيدت فى
 2007-07-08برقم ايداع  997وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-07-07
 - 13محمد موسى منصور الغنام توب توينتى ون تاجر فرد سبق قيده برقم  1727 :قيدت فى
 1998-04-30برقم ايداع  221وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2023-04-29
 - 14المصرية الماراتية للصناعات الغذائية لصاحبها احمد محمود حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم 1064 :
قيدت فى  2006-08-16برقم ايداع  990وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-15
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 - 15شعبان عبد الغفار أحمد الجبليزى تاجر فرد سبق قيده برقم  7119 :قيدت فى  2017-04-30برقم
ايداع  903وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 16شعبان عبد الغفار احمد الجبليزى لصاحبها شعبان عبد الغفار أحمد الجبليزى تاجر فرد سبق قيده برقم :
 7119قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع  903وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-04-29
 - 17رنا فوم لتصنيع السفنج لصاحبها سامح سعيد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3162 :قيدت فى
 2009-11-23برقم ايداع  1669وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-11-22
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تجديد شركات
 - 1المصرية للهيدروكربون  EGYPT HYDROCARBON CORPORATION .......شركة سبق
قيدها برقم  1627 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع  867وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 2موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2331 :قيدت فى  2015-02-22برقم ايداع  248وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/02/2025ص
 - 3موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2331 :قيدت فى  2015-02-22برقم ايداع  249وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/02/2025ص
 - 4موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2331 :قيدت فى  2008-06-11برقم ايداع  915وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 10/06/2023ص
 - 5موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2331 :قيدت فى  2016-12-06برقم ايداع  2017وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/12/2026ص
 - 6موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2332 :قيدت فى  2015-01-28برقم ايداع  117وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2025ص
 - 7موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2332 :قيدت فى  2015-01-28برقم ايداع  118وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/01/2025ص
 - 8موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2332 :قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع  415وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/03/2025ص
 - 9موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2332 :قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع  416وفى تاريخ
 2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/03/2025ص
 - 10موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  2332 :قيدت فى  2015-03-17برقم ايداع  417وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/03/2025ص
 - 11مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ( ايمى )  EMEشركة سبق قيدها برقم  2790 :قيدت فى
 2009-03-19برقم ايداع  335وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/03/2024ص
 - 12موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  3058 :قيدت فى  2009-09-10برقم ايداع  1244وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/09/2024ص
 - 13شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  3058 :قيدت فى  2009-12-28برقم ايداع 1887
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/12/2024ص
 - 14موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم  3058 :قيدت فى  2016-12-06برقم ايداع  2016وفى
تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 05/12/2026ص
 - 15شركه كليوباترا الصناعيه للزجاج شركة سبق قيدها برقم  21597 :قيدت فى  2004-09-06برقم
ايداع  2582وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/09/2024
12:00:00ص
 - 16اويل اند جاز سوليوشنز ش م م شركة سبق قيدها برقم  1624 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 860وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 17الجوهرة لجراحات العيون والليزك شركة سبق قيدها برقم  4495 :قيدت فى  2012-01-01برقم
ايداع  11وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/12/2026
ص
 - 18بولى بت للعبوات صلح كامل عبد العال الكوح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  3191 :قيدت فى
 2002-06-02برقم ايداع  394وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 01/06/2027ص
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 - 19جمعة عبد العزيز عودة جمعة وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  4728 :قيدت فى 2012-05-15
برقم ايداع  883وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 14/05/2027
12:00:00ص
 - 20شركة حسين عبد الوهاب حسين السواح و شريكه شركة سبق قيدها برقم  7018 :قيدت فى
 2017-03-01برقم ايداع  504وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/02/2027ص
 - 21شركه الخليج للخدمات السياحيه شركة سبق قيدها برقم  1358 :قيدت فى  1996-04-27برقم ايداع
 112وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/04/2026ص
 - 22بروتورز شركة سبق قيدها برقم  1179 :قيدت فى  2006-10-17برقم ايداع  1259وفى تاريخ
 2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/10/2026ص
 - 23قرطبة للصناعات المعدنية والهندسية شركة سبق قيدها برقم  4215 :قيدت فى  2011-07-11برقم
ايداع  1066وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/07/2026
12:00:00ص
 - 24ناصر زكريا حاكمي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4733 :قيدت فى  2012-05-17برقم ايداع
 903وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 16/05/2027ص
 - 25غناظة للفنادق و القري السياحية شركة سبق قيدها برقم  7069 :قيدت فى  2017-03-20برقم ايداع
 667وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2027ص
 - 26غناظة للفنادق و القري السياحية شركة سبق قيدها برقم  7069 :قيدت فى  2017-03-20برقم ايداع
 668وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/03/2027ص
 - 27قناة السويس للستزراع السمكي و الحياء المائية شركة سبق قيدها برقم  7090 :قيدت فى
 2017-04-06برقم ايداع  773وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/04/2027ص
 - 28قناة السويس للستزراع السمكي و الحياء المائية شركة سبق قيدها برقم  7090 :قيدت فى
 2017-04-06برقم ايداع  1000001وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 05/04/2027ص
 - 29شركة سوتير للصناعة ( فانوس حوت ) ( فاروق فانوس سليمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم :
 360098قيدت فى  2004-05-22برقم ايداع  7946وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/05/2024ص
 - 30الكترونيكس  -مصر شركة سبق قيدها برقم  4666 :قيدت فى  2012-04-08برقم ايداع  654وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/04/2027ص
 - 31مصر للسواق الحرة شركة سبق قيدها برقم  5448 :قيدت فى  2014-06-25برقم ايداع 908
وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/06/2024ص
: - 32نيترى فارما  Nutri Pharmaشركة سبق قيدها برقم  7064 :قيدت فى  2017-03-14برقم ايداع
 633وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 13/03/2027ص
 - 33هيملني هريش شاندرا ليلرام و شريكة شركة سبق قيدها برقم  6744 :قيدت فى 2016-11-09
برقم ايداع  1835وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/11/2026
12:00:00ص
 - 34احمد عبده عبد الحليم محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم  2890 :قيدت فى  2009-05-24برقم
ايداع  658وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/05/2024
ص
 - 35محمد عبد الرحمن حافظ ساق ا وشركاه و سمتها التجاريه ملك الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم :
 4794قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع  1075وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 13/06/2027ص
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 - 36حنفى محمد حنفى محمود وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  4592 :قيدت فى  2012-02-16برقم
ايداع  316وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/02/2027
ص
 - 37جوشى مصر لصناعة الفايبر جلس شركة سبق قيدها برقم  4841 :قيدت فى  2012-07-18برقم
ايداع  1146وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/07/2027
12:00:00ص
 - 38ستنا مصر للحفر  Stena Driling Egypt L L Cشركة سبق قيدها برقم  4413 :قيدت فى
 2011-11-27برقم ايداع  1863وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 26/11/2026ص
 - 39أيكان للغات والتدريب  I can language and training center -شركة سبق قيدها برقم :
 7174قيدت فى  2017-06-19برقم ايداع  1216وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 18/06/2027ص
 - 40سعد السعيد حسن عتمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  1369 :قيدت فى  2007-02-25برقم
ايداع  247وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/02/2027
ص
 - 41الشركة الذهبيه لستصلح الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1234 :قيدت فى
 2008-03-24برقم ايداع  462وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/03/2023ص
 - 42الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1234 :قيدت
فى  2006-11-29برقم ايداع  1411وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/11/2026ص
 - 43الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1234 :قيدت
فى  2006-11-29برقم ايداع  1412وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 28/11/2026ص
 - 44الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ( ش ذ م م ) شركة سبق قيدها برقم 1409 :
قيدت فى  2007-03-14برقم ايداع  326وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 13/03/2027ص
 - 45الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1410 :قيدت
فى  2007-03-14برقم ايداع  327وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 13/03/2027ص
 - 46الشركه الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1410 :قيدت فى
 2008-03-24برقم ايداع  461وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/03/2023ص
 - 47الشركة الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1410 :قيدت فى
 2010-06-30برقم ايداع  1432وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/06/2025ص
 - 48الذهبية للستزراع الراضى و النتاج الداجنى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  1510 :قيدت فى
 2007-04-24برقم ايداع  554وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/04/2027ص
 - 49الشركة الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1510 :قيدت فى
 2010-06-30برقم ايداع  1430وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/06/2025ص
 - 50الشركة الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  1510 :قيدت فى
 2010-06-30برقم ايداع  1431وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 29/06/2025ص
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 - 51الذهبيه لستزراع الراضى و النتاج الداجنى (هشام محمد عبد الرازق و محمود على محمود و شركائهما)
شركة سبق قيدها برقم  1511 :قيدت فى  2007-04-24برقم ايداع  555وفى تاريخ  2022-06-22تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 52شركة امداد للوكالت التجارية و خدمات المصانع شركة سبق قيدها برقم  4543 :قيدت فى
 2012-01-26برقم ايداع  184وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/01/2027ص
 - 53الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى الفروج الذهبى شركة سبق قيدها برقم  33248 :قيدت فى
 2009-03-16برقم ايداع  306وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2024ص
 - 54الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى الفروج الذهبى شركة سبق قيدها برقم  33248 :قيدت فى
 2009-03-16برقم ايداع  307وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 15/03/2024ص
 - 55الشركه الذهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى الفروج الذهبى شركة سبق قيدها برقم 33248 :
قيدت فى  2009-03-16برقم ايداع  308وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 15/03/2024ص
 - 56الزهبية لستزراع الراضى و النتاج الداجنى شركة سبق قيدها برقم  33248 :قيدت فى
 2009-06-09برقم ايداع  749وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 08/06/2024ص
 - 57الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش ذ م م  .شركة سبق قيدها برقم 33248 :
قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع  1956وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 23/06/2027ص
 - 58الشركه الذهبية لستزراع الرضى و النتاج الداجنى الفروج الذهبى شركة سبق قيدها برقم 33248 :
قيدت فى  2013-12-22برقم ايداع  1000003وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 21/12/2023ص
 - 59تعديل اسم الشركة الى  :ام اند ام للملبس الجاهزة و المفروشات محمد حسن عبد الكريم و محسن حسن عبد
الكريم شركة سبق قيدها برقم  40065 :قيدت فى  2002-07-21برقم ايداع  2705وفى تاريخ
 2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/07/2027ص
 - 60طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقه للبترول ) شركة سبق قيدها برقم  3416 :قيدت فى
 2010-03-24برقم ايداع  669وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/03/2025ص
 - 61تعديل السم التجارى الى  :الخوة لصناعة السيراميك و البورسلين ( سيراميكا جلمور ) شركة سبق
قيدها برقم  4812 :قيدت فى  2012-06-27برقم ايداع  1040وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/06/2027ص
 - 62ديناو إيجيبت -منطقة حرة  DNOW Egypt Free Zoneوفقا لحكام القانون رقم 72لسنة 2017
شركة سبق قيدها برقم  7169 :قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع  1181وفى تاريخ 2022-06-26
تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 63البترول المصرية الصينية لتصنيع اجهزة الحفر بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها برقم :
 1514قيدت فى  2007-04-24برقم ايداع  559وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 64رواد التنمية لستصلح وتنمية الراضي شركة سبق قيدها برقم  4707 :قيدت فى 2012-05-03
برقم ايداع  803وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/05/2027
12:00:00ص
 - 65عادل احمد النن وشركاه 00السمه التجاريه للشركه  00برتاية للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم :
 4809قيدت فى  2012-06-25برقم ايداع  1132وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 24/06/2027ص
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 - 66احمد سيد رفاعى و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  1593 :قيدت فى  2007-05-30برقم ايداع
 770وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/05/2027ص
 - 67بنك قناة السويس ش م م شركة سبق قيدها برقم  14059 :قيدت فى  2017-07-25برقم ايداع
 1449وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/07/2027ص
 - 68انكرام للسياحة شركة سبق قيدها برقم  6227 :قيدت فى  2015-07-09برقم ايداع  1154وفى
تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/07/2025ص

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