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قيود أفراد

1 - نوتردام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7586 ورقم قيد 24696    

محل رئيسى  عن    انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  انشطه خارج قانون 72   أقامه وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب 

مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين وكيدز اريا  مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردهه بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون الستثمار 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذسة قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة الجيزة 10 شارع رمزي ذكي أمام مسجد فلفل بشتيل امبابه

2 - النور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 7606 ورقم قيد 24704    

محل رئيسى  عن   انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - انشاء وتشغيل 

مركز متخصص لتدريب للطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة  التخاطب 

)فيما ل يجاوز مرحله التعليم الثانوي(.  تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم ?? لسنة 2017, وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الجيزة 214 أ شارع 2 أ - البوابة الولى - حدائق الهرام - الهرم

3 - بانوبوليس ميديا Panopolis Media تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع 7607 ورقم قيد 24705    محل رئيسى  عن   أنشطة داخل ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   - تجارة 

الجملة والتجزئة ) داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه ???? (   - انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفه من صوت و صوره 

و بيانات .  - أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   - التسويق اللكتروني .   - التصوير 

الفوتوغرافي ) عدا التصوير الماء (   وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الجيزة شقة 9 - عمارة 476 الحي الخامس عقد أول -

4 - نيوكابيتال جولف للستثمار العقاري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 

7657 ورقم قيد 24716    محل رئيسى  عن    النشطة داخل ق 72   - الستثمار العقاري بالمدن و المجتمعات 

العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم   النشطة خارج ق 72  - شراء و بيع و تاجير 

و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية   و علي المنشاة افراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع التزام المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها, 

بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني - عقار 22 - ش مسجد انوار الحرم الشريف متفرع من كفر طهرمس من ش 

العشرين - فيصل
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5 - احمد زين الدين رياض تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7671 ورقم 

قيد 24722    محل رئيسى  عن   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابلة الستزراع 

والستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق العمر  فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2007وقرار الجمهورية رقم 356لسنة2008  تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان او التسمين أو اللحوم  تربية جميع انواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ او انتاج البيض او التسمين أو اللحوم  مع مرعات احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

الجيزة 50ش مسجد العل صفط اللبن بولق الدكرور.

6 - المستقبل للستثمار العقاري تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7701 

ورقم قيد 24730    محل رئيسى  عن    الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شبه جزيره سيناء مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 وماورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه علي المنشاه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 6 شارع 

العناب

7 - إن براكتس In-Brackets تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7732 

انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  - أعمال  o                         ورقم قيد 24744    محل رئيسى  عن

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  

- أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ و إدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارت والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية و دعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

انشطه  o  .من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني

خارج ق 72 لسنه 2017  التسويق اللكتروني  تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط بسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017,وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة 69هـ - حدائق الهرام---

8 - العز للمنتجات المعدنية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7733 

ورقم قيد 24745    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

الجيزة الوحدتين رقم )17-18 ( بالدور الرضى مجمع الشركة العالمية للمجمعات الصناعية - قطعة رقم 132 - 

المنطقة الصناعية الثالثة

9 - المنارات لتقنية المعلومات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7749 

ورقم قيد 24752    محل رئيسى  عن    اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها   وأعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها والتصالت 

وخدمات النترنت   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط, بجهة محافظة الجيزة 44شارع سوريا _المهندسين
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10 - ساليتا للتجارة والتوكيلت التجاري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7780 ورقم قيد 24769    محل رئيسى  عن    o انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  تجارة الجمله  والتجزئة  

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة   مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنه 

2008   لسنه   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  التوكيلت التجاريه  تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأه  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة ق 72 السنه2017 وكذا ل تتمتع  النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الوارده بقانون الستثمار رقم 72لسنه 2017 و كذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الوارده بذات القانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الجيزة 497 أ - الريفيرا

11 - توماتو Tomato تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7782 ورقم قيد 

24771    محل رئيسى  عن    أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة شقة بالعقار رقم 1 - ش سعد خليل- يمين 

المحور- الطابق السادس بعد الرضي -

12 - فرج مسعود احرير ابو بكر تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7818 ورقم قيد 24787    محل رئيسى  عن    تجارة الجملة والتجزئة , داخل المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة ماعدا شبة جزيرة سيناءفيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة  احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة - مدينة 

الخمائل -   القطعة Dمحل رقم 20 - الدور الرضي - هيلز مول -

13 - إيت وان 8one تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7826 ورقم قيد 

انتاج المحتوي  o   : 2017 انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه o    24791    محل رئيسى  عن

انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017    o   اللكتروني بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات

تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالية  o   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات المواد البشرية o

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

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة وردان - كفر ابو حديد - 

بجوار مستودع النابيب - منشأة القناطر

14 - ثرى ام للطباعة وتوريد مستلزمات الدعاية والعلن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-08-2022 برقم ايداع 7835 ورقم قيد 24796    محل رئيسى  عن   النشطة داخل قانون 72  إقامة 

وتشغيل مطبعة  تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات الدعاية والعلن بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  

النشطة خارج قانون 72  توريد مستلزمات الدعاية والعلن  وعلى المنشأة افراد حسابات مالية ومركز مالى 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 12 ش الرحمه بين السرايات
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15 - لو تياتروكس LE THIATROX تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7837 ورقم قيد 24798    محل رئيسى  عن   انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   إنتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017   اقامة وتنظيم الحفلت العامة والمهرجانات والفعاليات.   تلتزم المنشأة بافراد حسابات مالية ومركز مالى 

مستقل للنشطة الوردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الوردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوردة بذلك القانون.   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات اليسارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة قطعة 2058 مجاورة 7 حى 2 - 6 اكتوبر 

أول

16 - ام.اس M.S تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7865 ورقم قيد 

24809    محل رئيسى  عن    انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - الستثمار العقاري: بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - التسويق 

العقاري.  تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017, 

وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة 

الجيزة مكتب 4 -عمارة 1/2 - الحي 6 - شارع الخبار

17 - صول بيوتى ) sola beauty ( لصاحبتها مهى يوسف سعد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 7930 ورقم قيد 24829    محل رئيسى  عن  انشطة داخل فنون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 - تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل ) داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

فيما عدا منطقة شبا جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 و مراعة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008( - انشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 : - إقامة وتشغيل وإدارة مركز للعناية بالشعر والبشرة والجسم ) بيوتي سنتر ( تلتزم المنشأة 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 , وكذا لتتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة | اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة المحلين يمين المدخل - 

القطعة رقم 746 - الحي الخامس

18 - مزرعه النجوم تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7937 ورقم 

قيد 24832    محل رئيسى  عن   تربيه جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او الحوم    مع مراعاة احكام القوانين واللوح والقرارات السارية وعلى المشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة القبابات - اطفيح -

19 - موديكا MODIKA تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7953 ورقم 

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من  قيد 24840    محل رئيسى  عن    النشطة داخل ق 72   -

اقامة وتشغيل ستوديو تصوير فوتوغرافي   وعلي المنشأة  صوت وصوره وبيانات   النشطة خارج ق 72   -

أفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لستة 2017 مع التزام المنشأة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وعلي المنشأة الحصول علي 

كافة  التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة كمبوند جراند فيل برج E  - الدور الول - شقة 

17 - المريوطية - الهرم -
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20 - ذا لين للستثمار و التسويق العقاري 

 .THE LINE تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7954 ورقم قيد 

24841    محل رئيسى  عن    - انشطة داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017 :  الستثمار العقاري : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزاراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  - التسويق 

العقاري .  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة 

عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون ., بجهة 

محافظة الجيزة مكتب بالوحدة 44 - المحور المركزي - مول السرايا - دور ارضي منخفض - مدخل 2

21 - المروة للهندسة والمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 .  - o  7963 ورقم قيد 24849    محل رئيسى  عن

انشاء البنية الساسية ومصادر البنية  اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   -

انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .  -

اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها.  -

انشطة خارج قانون الستثمار  o  .انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها

اعمال التشطيبات والديكورات.  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  - رقم 72 لسنة 2017 .  -

تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق  التوريدات العمومية .  - الشراف على تنفيذ المشروعات.  -

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة فى مجال الوراق المالية 

تلتزم المنشأة بأفراد حسابات  المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية(  

مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالى عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها 

فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة عمارة 188 - الحى 16 - 

المجاورة 2 -

22 - أفاق تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8023 ورقم قيد 24868    

محل رئيسى  عن    - انشطه من داخل 72 لسنه 2027   - تجاره الجمله والتحزئه , داخل المناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقه شبه الجزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   

- انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   - 

انشطه من خارج قانون 72 لسنه 2017   * القيام باعمال الترجمه   * التسويق العقاري   تلتزم المنشاه بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المتشاه بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 , وكذا ل تتمتع النشطه 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون    مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 400 شارع 

فيصل - بولق الدكرور
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23 - فيموس   FAMOUS تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 8060 

ورقم قيد 24883    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  * اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها.  * اعمال تصميم وانتاج البرامج 

والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  * اعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  * التجارة 

اللكترونية عبر النترنت.  * تصميم وانشاء وتشغيل وادارة المتاجر اللكترونية والمواقع اللكترونية.  تلتزم 

المنشأة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة 

وردان بجوار مسجد ابو الحديد - منشاة القناطر

24 - الخلص للنتاج الحيواني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

8082 ورقم قيد 24891    محل رئيسى  عن   تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 6 شارع الرحمن - اخر شارع الهرم

25 - مصطفي احمد ابراهيم عبدالجواد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

8175 ورقم قيد 24902    محل رئيسى  عن   النشطة داخل ق 72  تجاره الجمله و التجزئه بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا .  النشطة خارج ق 72 التوريدات العمومية وعلي المنشأة أفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت         

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و علي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة المكتب رقم 2 بالدور الميزان فوق الرضي يمين المدخل بالعقار رقم شارع 

علي بن ابي طالب _قسم الطالبية

26 - وهله لخدمات النترنت والتسويق اللكترونى  WAHLA تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 8179 ورقم قيد 24904    محل رئيسى  عن   انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 :  

اعمال التوصيف والتحليل و التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها .  اعمال تصميم و 

انتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها و التدريب عليها .  انتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات .  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها .   اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  التصالت وخدمات النترنت .  

النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه 

المحتوى العلمى والثقافى والفنى .  انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  التسويق اللكترونى .  تلتزم المشأه 

بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام المنشاءه بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا لتتمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 

31 ش ابوبكر الصديق - مدينه السادات - امبابه
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27 - بوابة النيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8206 ورقم قيد 

النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار  24916    محل رئيسى  عن    أنشطة داخل 72 لسنة 2017   

النقل المبرد أو المجمد للبضائع ويدخل ضمن جميع النشطة المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة 

أي منها                                                                 ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او 

البضائع الداخلي والدولي والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد لسجل الناقلين 

النقل البحري لعالي  واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي   

البحار ويشمل نقل الخدمات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري 

السياحة البيئية وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  المختلفة والناقلت والبواخر والعبارات   

تجارة الجملة والتجزئة للكسسوارات داخل  الطيور والشعب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة  

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة 2008  أنشطة خارج 72 لسنة 2017  *التصدير  التخليص الجمركي  الشحن البحري والبري  تلتزم المنشأة 

بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, بجهة محافظة الجيزة الدور الثالث عقار رقم 40 شارع حمد بن حمد آل ثاني - أول فيصل - 

بولق الدكرور

28 - صلح نعمان احمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 8214 

ورقم قيد 24923    مركز عام  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017   التوريدات العموميه   تلتزم المنشاة بأفراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل النشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج 

القانون الستثمار بالضمان والحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمه المباشره النشاط, بجهة محافظة الجيزة الدور الخامس 1شارع 

احمد محمود من المساكن امام مدرسه الشهيد احمد سعيد

29 - ايمارك انك   Emark ink Tecnology تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-15 

برقم ايداع 8224 ورقم قيد 24927    محل رئيسى  عن   انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  ادخال البيانات علي 

الحاسبات والوسائل اللكترونيه  انشطه خارج ق 72لسنه 2017  تقديم الستشارات التسويقيه)فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق المالية لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه(  تلتزم المنشاه بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم اللتزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنه 2017 وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه 

الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 20ش احمد الشاطوري

30 - ستايل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8225 ورقم قيد 24928    

محل رئيسى  عن   تجارة الجملة والتجزئة  داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة ح 2 - مج 2 

- شقة 6 عقار 387 -
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31 - كايرو بيراميدز فيو ان تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8244 

ورقم قيد 24933    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابته( و الموتيلت و الشق و الجنحه الفندقية و 

القرى السياحية المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمة ترفيهيه او رياضية او تجارية او ثقافية و استكمال 

المنشات الخاصة بها و التوسع فيها على ال يقل مستوى الموتيلت و الشق و الجنحه الفندقية و القرى السياحية 

عن ثلث نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة 

اليوانية للمشروع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 11ش جمال عبد الناصر - الصوت و الضوء - الهرم -

32 - غوطة دمشق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8245 ورقم قيد 

24934    محل رئيسى  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية 

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017: -   اقامة و تشغيل و إدارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات) عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  " تلتزم المنشأة بإفراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017, وكذا ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

 - A3 - 4 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الجيزة

مول المعز - روضة زايد - الحي 12 -

33 - بيكسل PIXEL تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8250 ورقم قيد 

24939    محل رئيسى  عن  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج 

السينمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.   القيام 

باعمال المونتاج   تلتزم المنشأة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي 

حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة الجيزة الوحده رقم 12 بالدور الرضي برج رقم 20 شارع الكوثر- المهندسين

34 - ماندتيك Mandatik تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8254 ورقم 

قيد 24940    محل رئيسى  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  تجاره الجمله والتجزئة  داخل المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهئيه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه2007 ومراعاه قرار رئيس الجمهورية مصر العربيه رقم 356لسنه 2008  انشطه 

خارج ق 72 لسنه 2017  التجاره اللكترونيه  تلتزم المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم72لسنه 2017وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده 

بذات القانون  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة شقه رقم2 عماره74 مجاوره 4الحي 8
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35 - اليمان الشام تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8269 ورقم قيد 

24952    محل رئيسى  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017   تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية داخل 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017: -   اقامة و تشغيل و إدارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات) عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  " تلتزم المنشأة بإفراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارادة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017, وكذا ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية    وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 4 ش 

القصر - المنيرة الغربية - امبابه

36 - طيبات سودانية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 8270 ورقم قيد 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات السودانية   مع مراعاة احكام القوانين  24953    محل رئيسى  عن   

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الجيزة 3 شارع الشهيد حسن حلمى متفرع من فيصل

37 - كمال سيد عبدالرحمن احمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 8302 

ورقم قيد 24971    محل رئيسى  عن    . أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  . تجارة الجملة 

والتجزئة المخبوزات بكافة أنواعها )داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008(   . أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   

إقامة وتشغيل وإدارة مخبز بلدي نصف الي   تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية وموكز مالي مستقل لنشطة 

الواردة بقانون الستثمار في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 201 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الزراعة 

بذات القانون   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة شارع التحاد تقسيم ابو طالب نزلة السمان   الهرم

38 - الملك الصغير Young Angel تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

8422 ورقم قيد 25027    محل رئيسى  عن  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017   أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة 

وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  تلتزم المنشأة بافراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة شقة بالعقار رقم 9ش عز 

الدين عمر  محطة العريش الهرم

39 - شروق . تي  SHROUK T تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

انتاج المحتوي  8442 ورقم قيد 25036    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  

التسويق  انشطة من خارج قاون 72لسنة 2017:   اللكتروني بصورة مختلفة من صوت و صورة و بيانات.  

علي المنشاة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الورادة بقانون الستثمار و في حالة عدم  اللكتروني  

التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة2017 

علي ان لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة الجيزة فيل11 -رويال فالى
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40 - ميشكا Mishka تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8479 ورقم قيد 

25049    محل رئيسى  عن انشطه داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل الفنادق الثابته والموتيلت 

والشقق والجنحه الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او 

رياضيه اوتجاريه او ثقافية واستكمال المنشات التوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والجنحه الفندقية عن ثلثة 

نجوم ال تزيد المساحه على نصف اجمالى المساحات المبنيه للمشروع  انشطه خارج 72   النقل البرى الجماعى 

للركاب والرحلت خدمات غير منتظمة ماعدا النقل السياحي ول يتم نقل البضائع الداخلى والدولى والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري وخارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه لمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وتلتزم المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الوارده بقانون الستثمار وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 23ش زكى ابو الدهب ش سعد زغلول الحوامدية

41 - كوتشي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8489 ورقم قيد 25057    

محل رئيسى  عن  انشطه من داخل ق 72لسنة2017  تجارة الجمله والتجزئه للحذيه داخل المناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيمعادا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350لسنة2007ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة2017  توريد الحذيه  تلتزم 

المنشأه بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72لسنة2017   مع مراعاة 

أحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, 

بجهة محافظة الجيزة منزل احمد عباس عارف حرف )ت(تقسيم ابو عارف المريوطيه هرم

42 - ريد اكتوبوس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8494 ورقم قيد 

25062    محل رئيسى  عن   انشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   واعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   انشطه خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017 :  التسويق اللكترونى   تنظم الفعاليات والمؤتمرات   تلتزم المنشأه يافراد حسابات ماليه ومركز 

مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 

2008., بجهة محافظة الجيزة عماره 73 - الحى 16 - بدر الدين -

43 - تريند   Trend تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 8500 ورقم قيد 

25065    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017   تجارة الجملة و التجزئة   داخل المناطق 

النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبق ا مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التصدير  تلتزم المنشأة بافراد حسابات ماليه و مركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ,و كذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الواردة بذات القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة الدور الول- عقار رقم )1( بجوار مسجد سقاره - سقاره 

- البدرشين
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44 - ميركوري للتجارة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8539 ورقم قيد 

25084    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :    تجارة الجملة والتجزئة ) 

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008     تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم .       انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   التصدير .      

التوريدات العمومية .   تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

لسنه 2017 , وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذلك القانون .       مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة 17 ميدان اسوان - الدور الثالث عشر

45 - عبد الرحمن ابراهيم عبدالرحمن على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 8558 ورقم قيد 25092    محل رئيسى  عن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 22 شارع مجلع رومانى الزهراء العمرانية الغربية

46 - فيوتشر لتصنيع اللوميتال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8559 

ورقم قيد 25093    محل رئيسى  عن  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوميتال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 1 

شارع اولد بدر البراجيل اوسيم

47 - باريستا Barista تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8561 ورقم قيد 

25094    محل رئيسى  عن  انشطه داخل ق 72 لسنة 2017  تجارة الجملة و التجزئة ) داخل المناطق النائية و 

المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقأ مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 356 لسنة 2008 (  انشطه 

خارج ق 72 لسنة 72  اقامة وادارة و تشغيل الكافيهات لتقديم جميع انواع المشروبات عدا المشروبات الكحولية   

تلتزم المنشأة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثماروفي حاله عدم التزام 

المنشاه بهذ الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل 

تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات ةالحوافز الوارده بذات القانون  مع مراعاة احكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية و علي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

الجيزة وحده31 - دور ارضي - مول بلزا5 - قطعه 5 - الحي المتميز

48 - العاصمه للتجارة و المقاولت تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 8564 

ورقم قيد 25096    محل رئيسى  عن أنشطه داخل ق 72 لسنة 2017*  تجارة الجملة و  التجزئة-  داخل 

المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصرالعربيه رقم 356 

لسنه 2008  إعداد الدراسات القتصادية و الهندسية و التكنولوجية للمشروعات.  إعداد الدراسات و البحوث الفنية 

و القتصادية و دراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية.  انشطه خارج ق 72 لسنه 

2017*   المقاولت العامه-  التصدير-  التوريدات العمومية-  تلتزم المنشأه  بإفراد حسابات ماليه و مركز مالى 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم اللتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ,و كذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية و على الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة مكتب -320-مول اجياد فيو-

المحور المركزى - الحى الرابع
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49 - القصي لتربية الدواجن و الماشية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8607 ورقم قيد 25113    محل رئيسى  عن   تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم.   تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم.   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلي المنشأة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة عزبة ابو سنة بجوار مسجد أبو 

غزال - قرية الودي - مركز الصف

50 - الياسمين تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 8610 ورقم قيد 

25115    محل رئيسى  عن  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين 

او اللحوم     مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة منشاه رضوان منشاه القناطر بجوار حلوان الجارحي

51 - ارت لين لتجارة مستلزمات البناء تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

8612 ورقم قيد 25117    محل رئيسى  عن  مستلزمات البناء و تجارة الجملة و التجزئة لكافة مواد و 

مستلزمات البناء داخل المناطق النائية و المجتمعات العمرانية فيما عدا منطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350لسنة 2007. و مراعاة مه ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017  توريد كافة مواد و مستلزمات البناء   

تلتزم المنشأة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام 

المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, وكذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 7 

تقسيم المستثمر الصغير

52 - امبير ر ستيت empire real estate تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-24 

برقم ايداع 8665 ورقم قيد 25130    محل رئيسى  عن   انشطة داخل ق 72 لسنة 2017   الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017   التسويق العقاري   

تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها ف التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون    مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

الجيزة شقة 13 عمارة 213 _حدائق المهندسين _

53 - فيوتشر تريدنج للدوات الرياضية  Future Trading تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

24-08-2022 برقم ايداع 8708 ورقم قيد 25151    محل رئيسى  عن  تجارة الجملة والتجزئة للدوات 

الرياضيه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر 

العربيه رقم 365 لسنة 2008 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 14 مول سيتي ستار بحوار الكنيسة 

الحصرى
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54 - فولوباك للستشارات  

FOLLOWBACK تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 8770 ورقم قيد 

25164    محل رئيسى  عن انشطة من داخل ق72 لسنة 2017 أنشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  انشطة خارج ق72 لسنة 2017 تقديم الستشارات 

التسويقية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامله 

فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية(  "تلتزم 

المنشأة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه 

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون   الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون"  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة 

فيل 221 فيلت المن العام-الفردوس-طريق الواحات

55 - اوبتي فومoptivum تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8811 ورقم 

قيد 25184    محل رئيسى  عن   اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل و تداول البيانات   التصالت و 

خدمات النترنت   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 54 ش 5 أ-حدائق الهرام البوابه الولى الهرم

56 - فاليود VALUED                                                         لصاحبها : عماد السيد منصور الباز 

تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 8816 ورقم قيد 25188    محل رئيسى  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017   

الوساطة في إنهاء الجراءات الدارية  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017     والتطبيقات بمختلف أنواعها   •

أمام الجهات الغير حكومية .     تلتزم المنشأة بإفراض حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون         

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 84 الدور الول فوق الرضي – مركز المدينة التجاري – 

الحي الرابع – مجاورة أولي – أمام النيابة الدارية

 - 57

الهدف لقطع غيار السيارات تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8871 ورقم 

قيد 25212    محل رئيسى  عن  تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات داخل المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350لسة2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة2008مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة الجيزة محل رقم 65 الدور الرضى طيبة جراند مول

58 - بى تو إيه للتحارة B2A تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8890 

تجارة الجملة و التجزئة , داخل المناطق النائية و المجتمعات  ورقم قيد 25223    محل رئيسى  عن   

العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  مع 

مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة 46 ش بورسعيد - أبو قتادة -
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59 - زيوس فور ميديا ZEUS FOR MEDIA تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-30 

برقم ايداع 8913 ورقم قيد 25237    محل رئيسى  عن   *انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  -نشاط صناعه 

السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض  او تشغيلها بما فى ذلك 

من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع .  *انشطه خارج  ق 72 لسنه 2017  -اقامة وتنظيم 

الحفلت العامه والمؤتمرات .   *تلتزم المنشأة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون 

الستثمار وفى حالة   عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردةبقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص       

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة وحده T - القطعه 1880 - المجاورة 8 - الحى 4

60 - المدينة للستثمار والتطوير العقاري تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8931 ورقم قيد 25243    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   التطوير العقاري   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة 48مدينة الفردوس

61 - سايت للتدريب والمعارض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 8952 

ورقم قيد 25259    محل رئيسى  عن   * أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  *أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   إقامة وتنظيم معارض 

للديكورات والرسومات ) فيما عدا المعارض السياحية بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة .  

وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم إلتزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون ., بجهة محافظة الجيزة شارع 

المريوطية _ طريق سقارة السياحى _ العزيزية بجوار شركة تاكى المريكية

62 - أبو التجارية ABOU Trading Co تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 8953 ورقم قيد 25260    محل رئيسى  عن أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة 

للملبس والدوات المنزلية والكسسوارات داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقآ مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   إقامة وتشغيل 

وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت .  

وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم إلتزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

الجيزة عمارة 151 _ مساكن الضباط _ الرماية _ الهرم
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فروع الفراد

1 - ريفول للصناعات    لصاحبها مي سمير عبدالمنعم إبراهيم  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   7788 ورقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والدوات المنزلية  قيد   16932  محل فرعى  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للمنظفات الصناعية والدوات المنزلية  ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية .  "

ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية .  داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة   الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

المنشاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة   لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة مصنع 519 مخازن الشباب 

المنطقة الصناعية
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قيود الشركات

1 - ايجلز اكسبريس )واحد(

EAGLES EXPRESS )ONE( شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    7568 ورقم قيد  24689    مركز عام  عن شحن ونقل وتوصيل الطلبات للغير   وصناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطه 

التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي  وأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  أعمال تصميم وانتاج البرامج و التطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره 

وبيانات و إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه  وأعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف أنواعها  وإنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  يجوز للشركه أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 21 ش المأمون

2 - سكاى لين لخدمات صيانة المنشأت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    7574 ورقم قيد  24690    مركز عام  عن  1- التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -

التوريدات العامومية -االقيام باعمال الديكورات لتشطيبات -الصيانه المتنقله لكافة المنشأت والمبانى وذلك دون 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 200 ح البوابة الثانية - هضبة الهرام -الهرم

EVOLUTIONARY INSPIRING  3 - الهندسة الملهمة التطورية للستشارات الهندسية

ENGINEERING - EIE شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

7576 ورقم قيد  24692    مركز عام  عن  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

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

تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس - تصوير - تليفون - كتابة  o  )سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

كمبيوتر(  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية. مع مرعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 204 كابيتال بيزنس بارك - مبني B4  - الدور الثاني

4 - مطاعم تشسنت

CHESTNUT RESTAURANTS COMPANY شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    7585 ورقم قيد  24695    مركز عام  عن    إقامة وتشغيل مطعم ثابت وذلك 

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

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة منطقة المطاعم السياحيه محل رقم7  

قطعة 33 محور كريزي ووتر التجاريه محور 26يوليو
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12 - الفق للمقاولت والتورديدات العامه AlAFIQ شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    7644 ورقم قيد  24711    مركز عام  عن   المقاولت العامه والتورديدات 

العموميه   يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيه باعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو خارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه الترخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

الرهاوي بجوار محطه المياه مركز منشاة القناطر

5 - ايه ام زد للتجارة AMZ شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

تجارة الجمله والتجزئة  o  2017 7590 ورقم قيد  24698    مركز عام  عن    انشطه داخل ق 72لسنه

لقطع غيار السيارات والدوات والمهمات المكتبيه والجهزة الطبيه والدوات والمستلزمات الكهربائيه والعدد 

واللت ومنتجات البلستيك ومستلزماتها واكسسواراتها ومستلزمات ومواد الدعاية والعلن والغزل والنسيج 

والقمشه والملبس  داخل المناطق التالية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  o  2008جمهوريه مصر العربية رقم 356لسنه

اعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى  o  .البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها

المقاولت العامه  o  2017للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية  انشطه خارج ق 72لسنه

توريد  o  التوريدات العموميه وعلي الخص توريد الثاث والمفروشات o  ومقاولت اعمال التشطيبات والديكور

وتركيب اجهزة الحاسب اللي والطابعات ومستلزمات الحاسب اللي   تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنه 2017 وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

خارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 16 شارع اليمان من ش مبارك - متفرع من عز 

الدين عمر - قسم الهرم -الهرم-

6 - بولى تريد للكيماويات POLYT RADE FOR CHEMICALS شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    7591 ورقم قيد  24699    مركز عام  عن     تجارة الكيماويات ) 

عدا المواد و الكمياويات الخطيرة (  التصدير   التصنيع و التعبئة و التغليف لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك بـأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية . مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة شقة 16- 

عمارة 161 - تعاونيات 164 - الحى 11

7 - رويال سيرفيس كومبانى   Royal Service Company شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

التجارة العامة والتوزيع فيما  01-08-2022 برقم ايداع    7598 ورقم قيد  24700    مركز عام  عن   -

اعمال الصيانة المتكامله  تقديم خدمات النظافة .  - التوريدات العمومية .  - هو مسموح به قانونا .  -

الحاق العمالة المصرية بالداخل .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أوتشترك باى وجه  والمتخصصة  .  -

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفذية .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 3 ب برج المروة - عمارات بنك مصر - خاتم 

المرسلين - الهرم
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8 - بوند للستثمار العقارى Bond شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

7601 ورقم قيد  24702    مركز عام  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:    الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008.  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:    التسويق العقارى.  على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية 

مستقلة النشطة الوردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانآت والحوافز الوردة بذات القانون.  يجوز للشركة إن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعملها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية.  مع مرعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عمارة 328 مدينة الفردوس طريق الواحات

9 - علمات لنظمة التجارة اللكترونية Trademarks company for E- commerce شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    7602 ورقم قيد  24703    مركز عام  

عن " صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات 

ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   " اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   " اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   " انتاج المحتوي اللكتروني 

بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات   " ادخال البيانات علي الحاسبات والوسائل اللكترونية   " اعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها   " انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها   " اعمال توصيف وتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات   " تنفيذ وإدارة الشبكات نقل وتداول 

البيانات   " التصالت وخدمات النترنت   " إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات   " إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها   " حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   " النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي 

والفني   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017  التجارة اللكترونية   تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذلك القانون   يجوز الشركة أنا تكون لها مصلحه أو تشترك باي وجه مدمن 

الوجوه مع شركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور السادس - 171 ش الهرم

10 - إدوفيشنسى إيجيبت Edufficiency Egypt شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    7622 ورقم قيد  24707    مركز عام  عن    تحليل وتصميم وتنفيذ البرمجيات 

والتطبيقات وقواعد البيانات بمختلف أنواعها وتسويقها وتشغيلها والتدريب عليها .   عقد دورات تدريبية على 

المحتويات العلمية والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بها وبيع وتركيب وتشغيل اجهزة نظم المعلومات.   التصدير 

فيما يتعلق بالنشاط والجهزة وكافة الجزاء المتعلقة بغرض الشركة.  الستيراد تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مع مراعاة القانون رقم 7 لسنة              2017 بتعديل أحكام 

القانون 121 لسنة 1982.  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003    وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 97 - المنطقة السياحية السادسة
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11 - ديار هاني للبناء شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

7641 ورقم قيد  24709    مركز عام  عن    -الستثمار العقاري   - المقاولت العامه   - مقاولت اعمال 

النشاء والبناء   - اقامه و تشغيل واداره المحلت التجاريه ) السوبر ماركت (   - التوريدات العموميه   - 

الستيراد والتصدير   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة مكتب 2 عماره 17 

- المستثمر الصغير - جنوب الحياء

13 - ذا سيرس للتجارة العامة The serious for General trading شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    7654 ورقم قيد  24713    مركز عام  عن   التجاره العامه و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونيا - التصدير - التوريدات العموميه ( و ذالك دون الخلل بأحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السياسيه و بشرط استصدار الترخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . و يجوز للشركه أن 

تشترك بأي  وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة 1 ش مجدي يعقوب متفرع من طريق احمد زويل بجوار جامعه احمد زويل - 

كمبوند رايفر جرين -فيل 126

14 - اوزا لتصفيف الشعر OZA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

7655 ورقم قيد  24714    مركز عام  عن    اقامه و تشغيل و اداره مركز تجميل   )صالون حلقة( لتصفيف 

الشعر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 4004 بلوك رقمG بمشروع 

كورت يارد الحى 12

15 - رتييل  باور لتجارة وصيانه  وايجار الموالدات الديزال RATEEL POWER شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    7658 ورقم قيد  24717    مركز عام  عن   تجارة 

وصيانة وتاجير  المولدات التي تعمل بالديزل )فيما عدا التأجير التمويلي( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شيبهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 3 ش المير محمود - الطوابق - 

فيصل
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16 - اون ميديا بيزنس سوليوشن 

on media business solution شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    7665 ورقم قيد  24718    مركز عام  عن    التسويق اللكتروني , صناعة تكنولوجيا المعلومات 

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

وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي واعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها واعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  ا 

للكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات 

ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونيه واعمال التوصيف والتصميم والتطوير  لنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها و انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها وتصميم وتنفيذ واداره مشروعات 

البنية الساسيه للمعلومات والتصالت واعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات و تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات و التصالت وخدمات النترنت و المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية و   اقامه شبكات نقل الصوت 

والصوره  والبيانات و تقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ويشمل ذلك 

شبكات الهاتف المحمول واقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصال السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعيه بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه ول يشمل ذلك الذاعه والتليفزيون. مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنميه والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثه و  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات و انشاء 

واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه ف مجالت المعلومات و التصالت وتطويرها , حاضنات 

اعمال التكنولوجيا  ورياده العمال والنشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصوره وبيانات الي 

محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي الثقافي والفني وذلك دون الخلل ف الحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه و يجوز للشركه ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة كابيتال بيزنس بارك - مبنى B4 - الدور الثاني - وحدة 203 /204 -

17 - ان دابليو تيمبر NW TIMBER شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    7666 ورقم قيد  24719    مركز عام  عن   - تجارة الخشاب و الدوات و المستلزمات 

الرياضية و الثاث   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح  و القرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 37 حي الفيروز - طريق جمال عبدالناصر -

18 - برين للتوريدات والتسويق Brain شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    7667 ورقم قيد  24720    مركز عام  عن    التوريدات العمومية  تقديم الخدمات التسويقية  خدمات 

تصميم العلنات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 63 عمارات العلم
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19 - فرانكو للتنمية والستثمار التجاري شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    7669 ورقم قيد  24721    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجارية , تلتزم الشركة بإحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - التوريدات 

العمومية .  - تسويق المنتجات والخدمات .  - المقاولت العامة .  - تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير .  - 

إعداد برامج التنمية المستدامة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

الدور الرضي - فيل 10001/21 - لفيدا البستان -

25 - راشد للتجاره العامه والتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-03 

برقم ايداع    7708 ورقم قيد  24732    مركز عام  عن   التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

.  التوريدات العموميه  تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه 

بالتقييم بمناسبه زياده رأس  المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات 

العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفذيه  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 5   ش ضياء _ الهرم

26 - ماكا جروب للمقاولت MACCA GROUP INTEGRATED FINISHES شركة  رأس مالها 

o   100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7709 ورقم قيد  24733    مركز عام  عن

اعداد التصميمات  o  القيام باعمال التشطبيات والديكورات o  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة

التجارة العامة والتوزيع فيما هو  o  اقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية o  الهندسية

تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا  o  التجارة اللكترونية o  مسموح به قانونا/ التوريدات العمومية

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة  زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا للقانون 

ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 12 -مول رامو التجاري - مشروع وادي 

الربيع
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20 - بريكمس للصناعات الذكيه شركة  رأس مالها 950,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

7672 ورقم قيد  24723    مركز عام  عن   *  انشطة داخل ق 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والوبريات والملبس الجاهزة والصباغة والمواد اللصقة بكافة اواعها والقمشة 

والمنسوجات والملبس الجاهزة والوبريات واعمال الغزل والنسيج والصباغة .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللمونيوم والمسمار المعدنى والزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية بكافة انواعها .  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجلود والمنتجات الجلدية بكافة انواعها الكرتون والمنتجات الكرتونية بكافة انواعها   - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الورق والمنتجات الورقية بكافة انواعها ولب الورق .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات 

والدهانات والصباغ والكيماويات بكافة انوعها ) عدا المواد الكيماوية الخطره ( .  - اقامة وتشغيل مصنع 

للسمدة الحشرية والزراعية .     - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات السباكه والدوات الصحية بكافة انوعها 

والبلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة انوعها .   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث وتجهيزات المكاتب 

والعيادات والمنتجات الخشبية بكافة انوعها والثاثات الخشبية والصناعات بكافة انوعها.     - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المخابز اللية.   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات اللبان والمنتجات 

الغذائية والمكرونة والشعرية والعصائر بجميع انوعها.    - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

واللكترونية بكافة انوعها والدوات الكهربائية والمنزلية والوانى والدوات المنزلية بكافة انوعها. ) مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحبى رقم 64 لسنة(   - اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والستيل 

واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار والهياكل المعدنية والجمالونات.     - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتكرير الزيوت والدهون النباتية.     - اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد وتجميد اللحوم والدواجن.     - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العلف الحيوانية.     - اقامة وتشغيل مصنع لجلى وتقطيع وتلميع وثقل الرخام والجرانيت.     

تجارة  o  . اقامة المزارع السمكية o  .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياه بكافة انواعها واشكالها -

الجمله والتجزئة للغزل النسيج والملبس الجاهزة والوبريات والمواد اللصقة والزجاج والبلور والمنتجات 

الزجاجية والجلود والحذية والكرتون والورق ولب الورق والبويات والدهانات والصباغ للكمياويات والمبيدات 

الحشرية والزراعية وادوات السباكه والدوات الصحية البلستيك والثاث وتجهيز المكاتب والعيادات والمنتجات 

الخشبية واللبان والجهزة الكهربائية واللكترونية والدوات الكهربائية والمنزلية والمعادن والستيل واللمونيوم 

والهياكل المعدنية وقطع الغيار والزيوت والدهون النباتية واللحوم والدواجن المجمدة والسماك وكافة المواد 

الغذائية والعصائر والثلجات والتكييفات والجهزة الكهربائية واللكترونية والعلف الحيوانية والقمشة 

والمنسوجات والملبس الجاهزة والهياكل المعدنية والجمالونات والوانى والدوات المنزلية بكافة انوعها 

والبويات والدهانات والصباغ والرخام والجرانيت ومواسير المياه بكافة انواعها واشكالها والكيماويات ) عدا 

المواد الكيماويه الخطره ( .     داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

التوريدات  انشطة خارج ق 72 لسنة 2017  - o  .2008 رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة

العمومية .  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضامانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة 26 شارع حسام الدين - العمرانية

21 - دينا باي جاز DINA BY JAZ ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    7674 ورقم قيد  24724    مركز عام  عن تصنيع الملبس الحريمي لدي الغير  تجارة الجملة 

والتجزئة  تصميم الزياء  التوريدات العمومية    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور السابع - شقه 77 - 

عقار رقم 33 شارع عمان
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EAST WATT  22 - إيست وات لخدمات الطاقة المتجددة

3 شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7685 ورقم قيد  24726    

مركز عام  عن    أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شاسيها ألواح 

الطاقة الشمسية.  اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها  

اعمال تصميم و إنتاج البرامج و التطبيقات و إنشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و 

التدريب عليها   إنتاج المحتوي اللكتروني ب بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات  ادخال البيانات 

علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونية   اعمال التوصيف و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  إنتاج و 

تطوير النظم المدمجة و تشغيلها و التدريب عليها.  اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات .  

تنفيذ و إدارة شبكات نقل تداول البيانات.  التصالت و خدمات النترنت .  المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .  إنشاء و إدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء و إدارة مراكز الستشارات و الدراسات 

المتخصصة في مجالت المعلومات و التصالت و تطويرها .  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت و صوره و بيانات إلي محتوي رقمي بما في 

ذلك رقمنة المحتوى العلمي و الثقافي و الفني .  حفر ابار المياه و البار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  

أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 27 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الطاقة المتجددة .  

إقامة وتشغيل مركز ل عداد تدريب و تاهيل و تنمية مهارات الموارد البشرية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات 

ماليه و مركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 27 لسنة 2017 ,وكذا التتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

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

الخارج  , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 42 شارع محمد رفعت _الحي الثالث _المجاورة 

الثالثة

23 - كلسيك هوم للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

7686 ورقم قيد  24727    مركز عام  عن    التسويق العقاري.   التطوير العقاري.   التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 6 

الدور الول علوي- محور السلم - الحي1- المجاورة 4-6 اكتوبر أول

24 - بيتنا لتجارة الدوات المنزليهBaytuna HouseHold Appliances Trading شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7687 ورقم قيد  24728    مركز عام  عن   * 

تجارة الدوات المنزلية   * التوريدات العمومية وعلي الخص توريد الدوات المنزلية   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة .   ويجوز للشركة ان 

تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة F18  - الدور الول بسكوير مول
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27 - انوفيجن للبحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    7710 ورقم قيد  24734    مركز عام  عن   اعداد الدراسات  القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية   اعداد الدراسات  القتصادية و الهندسية و التكنولوجية للمشروعات.  إنشاء 

البنية الساسية و مصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقه الصناعية   التسويق و الترويج لراضي المنطقة 

الصناعية لجذب رؤوس الموال و المشروعات الصناعية للمناطق الصناعية  انشاء مباني مصانع بالمنطقة 

الصناعية تقدم جاهزه للمشروعات  إداره المنطقه الصناعية و صيانة المرافق و المنشأت بداخلها.  اعداد 

الدراسات و البحوث الفنيه و القتصادية و دراسات الجدوي للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية    

اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها.  اعمال تصميم 

وانتاج البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات الكترونيه و تشغيلها و التدريب عليها .  

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنميه والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثه )مع مراعاة قرار  وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم 64 سنة 2003 (  انشاء 

وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  انشاء وادارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصلت وتطويرها  حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم 

ريادة العمال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه.  مع مراعاة 

احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشره 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة غرفة مكتبية - بالدور الول الداري مبنى رقم 45 الشيخ محمد الغزالى ) قمبيز 

سابقا (

HORIZON FOR TRADE AND AIR  28 - هورايزون للتجارة وأعمال التكيف

CONDITIONING WORKS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

7712 ورقم قيد  24736    مركز عام  عن  انشطة من داخل في 72 لسنة 2017 :   - تجاره الجملة 

والتجزئة لكافة اجهزة التكييف ومعداتها ومستلزماتها وقطع غيارها , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنهo    2008توريد وتركيب كافة 

انواع اجهزة التكييف ومعداتها ومستلزماتها وقطع غيارها  " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون "  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من 

الوجود مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 35 البطل القديم الجواهر - عمرانية ش - 

العمرانية

29 - اتش اند ام الهندسية جروب  H AND M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-03 

برقم ايداع    7714 ورقم قيد  24737    مركز عام  عن    المقاولت العامة   التوريدات العمومية   ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها  وذلك 

كله طبقا لحكام القانون  وللئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 12  ب  بيت العيلة  المرحلة الثالثة -  6  

اكتوبر ثان -
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30 - دايركت جروب  DIRECT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

7715 ورقم قيد  24738    مركز عام  عن   تقديم خدمة الستعلم الميداني للفراد والشركات )عدا الستعلم 

الئتماني(  تقديم خدمة تحصيل الفواتير  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 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 27 من قانون راس المال ولئحتة التنفيذية(.وذلك 

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

النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فىها أو تشتريها أو تلتحق بها وذلك طبقا لحكام القانونية ولئحتة التنفيذية . .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ,وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطه  بجهة محافظة الجيزة 

21 شارع ايران -

31 - تامر محمد علي زين العابدين ومحمد السيد مهدي ابراهيم شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    7716 ورقم قيد  24739    مركز عام  عن    النشطة داخل ق 72    - اقامة 

او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  -انشاء الطرق 

الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.  -اعداد الدارسات والبحوث الفنية والقتصادية 

ودارسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية .   النشطة خارج 72   - المقاولت العامة   

- التوريدات العمومية.  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .   وعلى الشركة افراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت.   - تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات والدارسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

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

سوق المال ولئحته التنفيذية (   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الشقة رقم ) 2 ( - عمارة رقم ) 59 أ ( 

الدور الول بعد الرضي شارع ) 5 أ ( حدائق الهرام - البوابة الولى - قسم الهرم -

32 - ديسربت لستشارات التسويق اللكتروني   Disrupt شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    7717 ورقم قيد  24740    مركز عام  عن    تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( - التسويق اللكتروني - إقامة و تشغيل مراكز لتنمية و 

تدريب الموارد البشرية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الكرما ريزينس - 

الحي 16 - مج 5 ق ش

33 - ميوز للرعاية الصحية Muse Healthcare . شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

التجارة العامة  03-08-2022 برقم ايداع    7718 ورقم قيد  24741    مركز عام  عن   ادارة الصيدليات.  -

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجة من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيها  بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقا بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 

قطعة 169 - الحى 5 - مجاورة 2
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34 - عمره العقارية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    7719 

ورقم قيد  24742    مركز عام  عن    أنشطة من داخل ق 72 لسنا 72 لسنة 2:17-  الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه ????.  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم 

التكنولوجي.   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.    إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول 

البيانات .   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  التطوير العقاري  

على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة الدور السادس - 42 ش محي الدين ابو العز -

35 - إيجل يونايتد ريكروتمنت Eagle United Recruitment شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   03-08-2022 برقم ايداع    7734 ورقم قيد  24746    مركز عام  عن    - الحاق العمالة المصرية 

للعمل بالداخل فقط  - التوريدات العمومية  - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول  اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة للحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 - الدور الثالث - برج 8 - سيتي ستار أكتوبر

36 - راكان للتنميه العقاريه Rakan شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

7746 ورقم قيد  24750    مركز عام  عن   التسويق العقارى المقاولت العامه والمتخصصه التوريدات 

العمومية الوساطه العقارية استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابلة للستزراع استزراع 

الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح و 

الستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر )اقل من عشرين الف فدان(  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربيه 

رقم 356 لسنه 2008 اعمال الديكور والتشطيبات  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مول 17 - كمبوند بيفرلى 

هيلز - منطقة الميكس - ديوز

43 - جيار فالكون ديجيتال ماركتنجGYR FALCON DIGTAL MARKETING شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7766 ورقم قيد  24760    مركز عام  عن    - 

الدعاية و العلن .  - التسويق اللكتروني    - اقامة و تنظيم المؤتمرات و الحفلت العامة و المعارض ) فيما 

عدا السياحية و بشرط  استصدار   التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده(   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة 

محافظة الجيزة 42 ش  العطور  -الدور الثالث - الطالبية -فيصل
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37 - رابتيك للبرمجيات والتوريدات والحلول المتكامله  RABTEK INTEGRATED Solutions شركة  

رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7755 ورقم قيد  24753    مركز عام  

عن   .اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  2.اعمال 

التصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  

3.انتاج المحتوي الكتروني بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات  4.ادخال البايانات على الحسابات 

بالوسائل اللكترونية  5.اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  6.انتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  7.اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  8.تنفيذ وإدارة 

نقل وتداول البيانات  9التصالت وخدمات النترنت  10.المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   11.انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  12.انشاء وأداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  13.حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  14.

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوي الثقافي والعلمي والفني   15. اعداد التصميمات الهندسية  16.تقديم الستشارات الهندسيه  فيما عدا 

مايتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العاملة في مجال 

المالية المنصوص عليها في الماده27من قانون رأس المال ولئحته   17تصميم وتوريد كافة أنواع الماكينات 

وغيرها  18توريد الطابعات والمساحات ثلثية البعاد 3D3  19توريد قطع غيار الحاسب اللي وبرامج 

الحاسب اللي  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون واللئحة التنفيذيه مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 44 المحور المركزى مول السرايا دور ارضى منخفض مدخل زايد2

38 - تينيت لتجارة المواد الغذائية tenet شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    7759 ورقم قيد  24754    مركز عام  عن  تجارة االمواد الغذائية - تصنيع المواد الغذائية لدي الغير 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول  اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية . االماليا , مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  

بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 6 - الدور الخامس - عمارة 2 ز - بمشروع سيتي مول - قطعة 4/1 - أ - 

المحور المركزى

39 - جلوبال الشرق الوسط شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

7760 ورقم قيد  24755    مركز عام  عن   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  

التوريدات العمومية   ويجوز للشركة أن تكزن لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

.  بجهة محافظة الجيزة الدور الول - 9 ش الياسمين - قطعة 1880 - الحى الرابع - المجاورة الثامنه -
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40 - كامل فارما للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7762 

ورقم قيد  24756    مركز عام  عن   تسجيل الدوية لدي الجهات المختصة - التجارة وبيع وتوزيع وتخزين 

الدوية ومستحضرات التجميل والجهزة الطبية ومستلزماتها واغذية الطفال والمكملت الغذائية - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية - اعداد البحاث العلمية في مجال الدوية - تقديم 

الستشارات الفنية والتسويقية ) فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

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

ولئحته التنفيذية ( - حق استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( - تأجير وادارة الصيدليات - تصنيع وتعبئة 

الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات الصيدلنية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمخصبات الزراعية 

والسمدة لدي الغير - اقامة وتشغيل وادارة  المخازن ومستودعات البضائع عدا مخازن الكيماويات الخطرة   

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلط طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة برج المريوطية ستايل 2 - ش المشربية - متفرع من ش المريوطية - فيصل -

41 - صفا للتجارة العامة والتوزيع شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

التوريدات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 7763 ورقم قيد  24757    مركز عام  عن   -

بيع الطارات بالنقد والتقسيط  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية,  العمومية  -

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

شقة 19 -عقار 28 -هرم سيتي

42 - سامح محمد عزت وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

انشطه من داخل ق72 لسنه 2017   اقامه وتشغيل  o ايداع    7765 ورقم قيد  24759    مركز عام  عن

مصنع لتصنيع المعدات واللت وخطوط النتاج وقطع غيارها  اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط 

النتاج والمصانع   اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها انتاج المعدات وخطوط 

النتاج    استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع وان تستخدم 

طرق الري الحديثه فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008   انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئسية 

وادارتها واستغللها وصيانتها  اقامه اوتشغيل واداره وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى 

والتنقية وتوصيلتها.   اقامه اوتشغيل واداره وصيانه محطات طلمبات مياة الرى وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها للراضى المخصصه للستصلح والستزراع   تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانه خطوط مترو 

النفاق او جزاء منها   تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانه خطوط مترو السطحية داخل المدن او بين 

المدن   تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل انفاق السيارات  اعداد الدراسات والبحوث الفنيه والقتصاديه 

ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية  2- انشطة من خارج ق 72 لسنه2017  

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   التوريدات العمومية  على الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية 

مستقلة للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة فيل 2 -غرب سوميد - 

مج 9-
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44 - سلش ويب لنتاج المحتوي الكتروني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    7769 ورقم قيد  24762    مركز عام  عن   انشطه داخل قانون 72لسنه 2017:  صناعه 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات 

وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي .  انتاج المحتوي الكتروني بصوره المختلفه من صوت 

وصوره وبيانات .  التصالت وخدمات والنترنت   o انشطه من خارج قانون 72 لسنه 2017   اقامه 

وتشغيل واداره المواقع اللكترونيه   التسويق اللكتروني عبر النترنت   وعلي الشركه افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل النشطه الوارده بقانون الستثمار , وفي حاله عدم التزم الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزيا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه 

من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولحته التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارين وعلي الشركه الحصول علي 

كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 1 ش المام الغزالي -مركز اوسيم

45 - فرى بيرد للتسويق السياحي Free Bird شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    7772 ورقم قيد  24763    مركز عام  عن إقامة الفنادق الثابتة , والموتيلت , 

والشقق والجنحة الفندقية , والقرى السياحية , والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية 

أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها , على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوانية للمشروع . المخيمات السياحية على أل يقل 

مستواها عن ثلثة نجوم ) ويستثنى من شرط الثلثة النجوم بالبندين ) أ ( , ) ب ( المشار إليهما المشروعات 

السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها 

قرار من رئيس مجلس الوزراء (   الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت و الشقق الفندقية والقرى 

السياحية ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه وشروط واجراءات 

الترخيص بها (   السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية 

والعلجية , وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص 

بالسياحة .   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .   التوريدات العومية . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية نشاطها . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة مول دايموند - الحي 7- الدور 3 - 

مكتب رقم 17 - 6 اكتوبر

46 - بناء لقامة وتشغيل الحضانات Benaa شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    7773 ورقم قيد  24764    مركز عام  عن  إقامة وتشغيل دور الحضانه وتأجيرها   يجوز 

للشركةان تكون لها مصلحة اوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

ح5 _ المرحلة الثانية _ مدينة الخمائل
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47 - السيوفى كلينيك للجراحة العامة والتجميل والباطنة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    7774 ورقم قيد  24765    مركز عام  عن    اقامة و تشغيل العيادات 

التخصصية   اقامة و تشغيل مركز طبى متخصص فى الجراحة العامة و التجميل   اقامة و تشغيل مركز طبى 

متخصص فى الباطنة   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة المحل التجارى رقم 101 الدور الول بالمول رقم 22 المنطقة رقم خ 1 بالمرحلة التانية 

بفرلى هيلز

48 - هدى حسين حسين اسماعيل 

و شريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7775 ورقم قيد  

24766    مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة  للمخبوزات داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 التوريدات العمومية  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردهه بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم تمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 1405 

الدور الرضي عمارة رقم 14 المنطقة المحصورة بين طريقي الواحات و الفيوم حي براديس

49 - اكسوتريور للتشطيبات والتوريدات العمومية exoterior شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    7778 ورقم قيد  24767    مركز عام  عن   اعمال التشطيبات الداخلية 

والخارجية   - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و اللئحة 

التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 9 ب ش المجزر اللي - الدور 10 - شقة 4 - المنيب

50 - أبريل التجارية شركة  رأس مالها 48,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7779 ورقم 

قيد  24768    مركز عام  عن   - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.        - التوريدات 

العمومية.  - تجارة الملبس الجاهزة ولوازمها بكافة انواعها  -التصدير والتوكيلت التجارية, تلتزم الشركة 

بإحكام القانون رقم 120لسنة1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق 

في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 17 الدور الرابع - عمارة 

120 أ - البوابة الولى - حدائق الهرام - الهرام

51 - السعداء للمقاولت والتوريدات العامه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    7781 ورقم قيد  24770    مركز عام  عن   المقاولت العامه   التجاره العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التوريدات العموميه  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه      لممارسه هذه النشطه.  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

10شارع الوفاء والمل الهرم
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52 - سبعه اربعه سبعه كونسلتينج جروب    Seven four seven consulting group شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7784 ورقم قيد  24773    مركز عام  عن     

تقديم الستشارات التسويقيه  و الداريه والعقاريه وفى مجال تنميه الموارد البشريه ) فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

و الستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفذية (   - اقامه وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنميه مهارات الموارد البشرية  .  - تقديم خدمات التعليم عن بعد .  - التوريدات العمومية .  - 

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ( 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تخقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذللك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية   مع مراعاة احكام القوانين 

و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  

بجهة محافظة الجيزة 4 مكرر شارع احمد رجب - المريوطية - فيصل

53 - سوليوشن اكس للتجارة  Solution X شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    7791 ورقم قيد  24775    مركز عام  عن    - التجارة الكترونية عبر النترنت   - التسويق 

اللكتروني   - التجارة عامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   - توريدات عمومية  - تنظيم و ادارة 

المؤتمرات والحفلت العامة والفعاليات والمعارض ) فيما عدا السياحية ويشترط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض علي حده(   الطباعة لدي الغير   - تقديم الخدمات اللوجيستية   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 2 ش عبد الرحيم 

صبري - شارع التحرير

54 - جي اس بي سي للتوريدات العمومية GSBC شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    7792 ورقم قيد  24776    مركز عام  عن    التوريدات العمومية  توريد جميع 

أنواع مواد التعبئة والتغليف والمطبوعات والمنظفات وكافة أنواع مواد البناء والغذية والمشروبات بكافة أنواعها 

عدا الكحولية.  2. التعبئة والتغليف لدي الغير للمواد الغذائية والمنظفات.  3. إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات  4. تقديم الستشارات الدارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

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

التنفيذية(.  5. استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز(.  6. إدارة وتشغيل المحلت والمراكز التجارية 

والمولت وإدارة سلسل المداد والتموين.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

شقة رقم 15 - عمارة 214- مشروع266- حدائق أكتوبر
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55 - سيمستاكس لتكنولوجيا المعلومات )symstax technology( شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    7804 ورقم قيد  24777    مركز عام  عن    اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها - اعمال تصميم وانتاج البرامج 

والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - ادخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها -انتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات   وتقديم 

الستشارات فيما عدا القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص 

عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقآ لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 18 ش ايران -

56 - ثري ايه وان للتجارة و التوريدات والستيراد و التصدير 

Three A one شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    7805 ورقم 

قيد  24778    مركز عام  عن   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العموميه   الستثمار 

العقاري   المقاولت العامه   الستيراد و التصدير ) تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين و تعديلته (   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقآ لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 117 شارع خاتم المرسلين العمرانية

57 - نفركا للتدريب والستشاراتNEFRKA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    7808 ورقم قيد  24780    مركز عام  عن   اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه 

الموارد البشرية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم 

بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في 

مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه(  وذلك دون 

الخلل باحكام اللوائح والقوانيين والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغير طبيعي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي 

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

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة فيل 9 شارع عزبه سجن يوسف ابو صير البدرشين

58 - بيور لند للتجارة والتصدير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

7809 ورقم قيد  24781    مركز عام  عن    تجارة وتوزيع وتوريد الفواكه والخضروات وجميع المواد 

الغذائية الطازجة والمجمدة -  التصدير  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 5 شارع ممدوح المتفرع من شارع ترسا - الكوم الخضر - 

المريوطية -
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59 - أم آر اند واى لتصميمات الملبس  M R and Y Design شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت 

فى   07-08-2022 برقم ايداع    7810 ورقم قيد  24782    مركز عام  عن   التجارة اللكترونية   تجارة 

الملبس   التوريدات العمومية   تجارة الجهزة اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 203 شارع 26 يوليو - م.سفنكس

60 - ولثي وست للتسويق العقاري 

Wealthy west real estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

7812 ورقم قيد  24783    مركز عام  عن   التسويق العقاري: يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجة من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 

طبق ا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9 شارع الياسمين - القطعة 

1880 - الحي الرابع المجاورة الثامنة

61 - ناين وان وان للخدمات و التوريدات 

Nine one one for services and supplies company شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   07-08-2022 برقم ايداع    7813 ورقم قيد  24784    مركز عام  عن    * تقديم خدمات النظافة و 

تقديم خدمات الصيانة   المتنقلة للمباني و المنشآت  * التوريدات العمومية  * تسويق المنتجات و الخدمات  يجوز 

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

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها    أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة عمارة 86 - مجاورة 4 - الحي ال16

62 - نوفيتا للستثمار العقاري  NOVETA REAL ESTATE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

الستثمار العقاري  وذلك دون  07-08-2022 برقم ايداع    7819 ورقم قيد  24788    مركز عام  عن  

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

النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 

27 شارع سوريا-

63 - ارورا للتجاره والتوزيع AURORA شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    7827 ورقم قيد  24792    مركز عام  عن    التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

التوريدات العموميه  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 32 ش حسن الصبان - امتداد ابن بطوطه - الهرم
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64 - علمي علمك للنشر والتوزيع 3elmy 3elmk for publishing and distribution شركة  رأس 

o مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    7828 ورقم قيد  24793    مركز عام  عن

تقديم الستشارات  o  . إعداد وكتابة الكتب والروايات والبحاث وترجمتها وبيعها o  . نشر وتوزيع الكتب

)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها  في 

إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد  o  .) المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

إنتاج المحتوي اللكتروني بصورة مختلفة من  o  . التجارة اللكترونية والتسويق اللكتروني o  .البشرية

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  o  .إنشاء وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونية o  .صوت وصورة وبيانات

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء  o  .للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحية  o  .قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها

القيام بأعمال تنسيق وتحرير وفهرست وحفظ  o  .)وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة

القيام بأعمال تصور وتسجيل الفيديوهات والكتب  o  .القيام بأعمال الطباعة لدى الغير o  وإيداع الكتب

الصوتية والتليفزيونية )فيما عدا البث الذاعي والتليفزيوني(.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 202 

مدخل ب - 51 شارع المستثمر الصغير -

65 - إم إس إيه لدارة المطاعم والمقاهي  M.S.A شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    7831 ورقم قيد  24794    مركز عام  عن    إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والمقاهي الثابته لعداد وتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع الماكولت والوجبات 

السريعة التيك أواي.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 93- د - حدائق 

الهرام- الهرام-

66 - كونفرت للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

7832 ورقم قيد  24795    مركز عام  عن    المقاولت العامة  يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالهاا و التى تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 الدور الرضى - 119 

الحى السابع - المجاورة 3

67 - شعبان محمود نعمان عبدالحميد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    7841 ورقم قيد  24800    مركز عام  عن *النشطة داخل ق 72 :   الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية , والمناطق خارج الوادي القديم   *النشطة خارج ق 72 :   

المقاولت العمومية  وعلي الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 

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

لسنة 2017 , مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

الجيزة مشروع شباب 100 متر - عمارة 91 - مجاورة 10 -شقة 7
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68 - جارنت لدارة المشروعات -  GARNET شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    7844 ورقم قيد  24801    مركز عام  عن  ادارة المشروعات )مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط و اجراءات الترخيص بها(  -

التوريدات العمومية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 9 ش الياسمين - 

قطعة 1880 - الحي الرابع - الدور الول -

69 - شركه مجموعة زوسر أتون للمقاولت Z.A.C.G شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    7845 ورقم قيد  24802    مركز عام  عن    1_المقاولت العامة   2_

التوريدات العموميه -  3_التصدير  4_التصنيع والتجميع للجهزة الكهربائية لدى الغير  وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الحى الرابع _ المجاورة الرابعة _ عمارة 742_ الدور 

الرضي

70 - تيلى اوشنز  Teleoceans شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

7849 ورقم قيد  24803    مركز عام  عن   •صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ,بما تشمله من 

انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات,وانشطة التعهيد ,وتطوير البرمجيات , والتعليم 

التكنولوجى.  •أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  •

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  •إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  •إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  •أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  •

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  •مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية 

,والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ..) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

الجيزة 90ح -8 م 3 - 6 أكتوبر اول .

71 - التيسير للهندسة والتوريدات   AL-TAYSEER ENGINEERING & SUPPLIES شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    7852 ورقم قيد  24804    مركز عام  

تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  o   عن

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

o  ) مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم : 121  o  التوريدات العمومية

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وبأحكام القانون رقم : 120 لسنة 1982 فى شأن  تنظيم أعمال الوكالة 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

اقامة وتشغيل مصنع  o  . غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

لتصنيع فلتر التكييف المركزى .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجهه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

التنفيذية .  مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الول - 3 شارع الهداية -  فيصل
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72 - فاني فيش

 funny fish شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    7853 ورقم قيد  

24805    مركز عام  عن    تجارة الكسسوارات الحريمي   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحة أو تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و علي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطهاo  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع العشرين من ش 

فيصل - بولق

73 - برسيبشن للمقاولت والتجارة PERCEPTION FOR CONSTRUCTION AND شركة  رأس 

مالها 500,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7866 ورقم قيد  24810    مركز عام  عن    

التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - المقاولت  - -

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

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 1014 الحي الخامس - المجاورة الخامسة عقد ثانى

74 - اي هوم للعماره و النشاء شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

7868 ورقم قيد  24811    مركز عام  عن   - شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و 

التجارية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة 1 ش  الثورة  -اللبيني -فيصل -

75 - نينتى ميديا ninety media شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    7870 ورقم قيد  24812    مركز عام  عن تتنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات  اعمال التوصيف 

والتحليل و التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   انتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

المختلفه من صوت وصوره وبيانات   تقديم الستشارات العلميه فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه 

للنشطه الشركات العامه في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس الماء 

ولئحته التنفيذيه   اداره المشروعات   مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره 

الفندقيه وفقا لما ورد بموافقته اجراءات الترخيص بها   التصوير الفوتوغرافي فيما عدا التصوير تحت الماء و 

الدعايه والعلن و اداره وتشغيل المواقع اللكترونيه   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها اوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

وحدة رقم B208 مبنى رقم   B123 -C 11 بالقرية الذكية

76 - السعيد عبدالرحمن الشربيني وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    7887 ورقم قيد  24813    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الراي الحديثه في الستزراع وليس الراي 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزره رقم 350لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356لسنة2008  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم   اقامة المزارع السمكية  تربية الخيول   _الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانيه     

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 40 ش  المحور المركزي الحي العاشر
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 - 77

: كويك باك QUICK PACK شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

7888 ورقم قيد  24814    مركز عام  عن   * التوريدات العامة   - تجارة مواد ومستلزمات التعبئة والتغليف 

بكافة انواعهم   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاه أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب 5 - الدور الثانى - عمارة 61 أ - شارع جسر ترعة المريوطية - غرب اللبينى - الهرم

78 - بيما للمقاولت والعمال الهندسية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    7889 ورقم قيد  24815    مركز عام  عن    المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   -مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات  -اعداد التصميمات الهندسية  *تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا النشاءات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلق بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

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

راس المال ولئحته التنفيذية (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة ش العزبة الشرقية امام الدائرى المعتمدية كرداسة

79 - روك زون ROCK ZONE شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    7891 ورقم قيد  24816    مركز عام  عن    . اقامة وادارة وتشغيل المراكز التجارية   . انشاء 

محطات الخرسانة الجاهزة   .انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية   .استغلل المناجم والمحاجر   . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 ورقم 121 لسنة 

1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

التوريدات العمومية .   o  / التجارة العامة والتوزيع بما مسموح بة قانونا . o  . القوانيين المنظمة لهذا الغرض

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى  o

المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر    فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   .تربية جميع انواع 

الداوجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   . تربية 

جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   . اقامة وتشغيل الفنادق )

الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشأت الخاصه بها التوسع فيها على ال يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلث نجوم وال يزيد اجمالى مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   .التصنيع والتعبئة 

والتغليف لدي الغير للدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبية وغير الطبية 

. المقاولت العامة  والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور والجهزة الطبية )عدا مواد الكيماوية الخطرة (  

المتكاملة والمتخصصة    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 58 أ -حدائق 

الهرام  - البوابة الولي - الهرم
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80 - ايكيجاي ليفينج شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7892 ورقم 

أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   - انتاج المحتوي اللكتروني  o      قيد  24817    مركز عام  عن

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   - تجاره الجملة والتجزئة للمشغولت اليدوية بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

أنشطة من خارج  o   مسبقا   - انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

ق 72 لسنة 2017 :   - إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية   - التسويق 

اللكتروني عبر النترنت   - إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض علي حده  وعلي الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة الجيزة محل 136ج سنتر 

النخيل - ش جمال عبدالناصر - 6 أكتوبر

81 - جليو للدعاية والعلن GLEO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    7904 ورقم قيد  24818    مركز عام  عن   الدعايه والعلن   اقامه وتنظيم المعارض والحفلت 

العامه )عدا المعارض السياحيه ( وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض  انتاج المحتوى اللكترونى 

بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول  اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القوانين ولئحته التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على 

كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة غرفه مكتبيه الدور الدارى -مبنى رقم 45 ش 

الشيخ محمد الغزالى  ) قمبيز سابقا ( -

82 - ايه نبيل ارتس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7905 ورقم 

أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   - انتاج المحتوي اللكتروني  o    قيد  24819    مركز عام  عن

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   - تجاره الجملة والتجزئة للمشغولت اليدوية داخل المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

أنشطة من خارج  o   2008   - انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

ق 72 لسنة 2017 :   - إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية   - التسويق 

اللكتروني عبر النترنت   - إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) عدا السياحية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده(  "علي الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون "  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

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

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة الجيزة : محل 136ج سنتر النخيل - ش جمال عبدالناصر - 6 أكتوبر
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83 - اليو باور لمقاولت اللومنيوم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

7906 ورقم قيد  24820    مركز عام  عن    المقاولت العامه - مقاولت اعمال البواب والشبابيك 

والواجهات وتجليد اللومنيوم - التصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه  ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

عقار رقم 87ك - شارع حدائق الهرام- الهرم

84 - هونجيوان مصر للتوريدات   HONGYUAN EGYPT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    7907 ورقم قيد  24821    مركز عام  عن توريد المهمات واللت وقطع غيار 

الماكينات والمعدات واللت للمصانع والشركات وتقديم خدمات الصيانه المتنقله للمعدات الثقيله والخفيفه .   

التورديات العموميه   تأجير السيارات بكافة انواعها ) عدا التأجير التمويلي والليموزين (   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه  لممارسة هذه النشطه   

ويجوز ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او بالخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة أخري أو معها او أن تتحول الي 

شركه من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي - 66  د - حدائق 

الهرام - الهرام -

85 - اوتو مصر للتوزيع شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

7908 ورقم قيد  24822    مركز عام  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التصدير   

التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بالقانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية  انشاء 

مراكز خدمة و صيانة السيارات   تجارة و توزيع السيارات بكافة انواعها و قطع غيارها و مستلزماتها و 

اكسسوارتها و كافة مايخص السيارات   تاجير و استئجار السيارات عدا التاجير التمويلى و الليموزين   يجوز 

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

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

او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 19  ش  احمد 

عرابى – المهندسين

86 - البركة لنشر وتوزيع الكتب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

7909 ورقم قيد  24823    مركز عام  عن    نشر وتوزيع الكتب       -اصدارنشرات غير دورية   الطباعة 

لدي الغير   التجارية العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا      -التوريدات العمومية وعلي الخص توريد 

الهدايا والدوات والمستلزمات المكتبية والكسسوارات .  التصدير والتوكيلت التجاريه , وتلتزم الشركة بإحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشي تاسيس الشركة اى حق في 

مزوالة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبماى ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .     يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول امال شبية باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية   معي 

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 18ش ترعة الزمر العمرانية الغربية العمرانية

87 - رؤية لعادة التدوير شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7910 

ورقم قيد  24824    مركز عام  عن    إقامة وتشغيل مصنع لعادة وتدوير المخلفات     مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة القطعتين ارقام 153, 155بلوك محور خدمة ثانى المنطقة الصناعية الثالثة ص3
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88 - إيرا للتطوير والبناء  ERA for development and constructions شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7911 ورقم قيد  24825    مركز عام  عن    

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة - مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات   التوريدات العمومية   

التطوير العقاري  وذلك دون الخلل باحكام القانون واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص 

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

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 80 ش صلح سالم

89 - اتقان الستثمارية للتطوير العقاري شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    7921 ورقم قيد  24827    مركز عام  عن الستثمار العقارى التطوير العقارى المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة   وذلك دون الخلل بأحكام     القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

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

التى تزوال أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 1 ش الكوثر اللبينى  

فيصل

90 - ليت كات لنتاج المحتوى اللكترونى LIT CUT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

صناعه تكنولوجيا المعلومات  o    09-08-2022 برقم ايداع    7922 ورقم قيد  24828    مركز عام  عن

والتصالت بما تشلمه من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكتونيات ومراكز البيانات ومراكز البيانات و 

انشطه التعهد وتطوير البرمجات والتعليم التكنولوجى .  - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .   - اعمال تصميموانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها .  - انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من 

صوت وصوره بيانات   - ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه .  - اعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  - انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدرب عليها .  - اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  - تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات .  - التصالت وخدمات 

النترنت .  - المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعيه .  اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه واالقمار 

الصناعيه بعد الحصول على التراخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذعه والتليفزيون .  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمى من اجل التنميه والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التطنولوجيا الحديثه )مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003 ( .  - انشاء واداره 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - انشاء واداره مراكز الستشارات 

المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .  - حضانات العمال التكنولوجيه ودعم رياده 

العمال .  - النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصوره وبينات الى محتوى رقمى بما فى 

ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

الجيزة شقه بالبدروم - عقار رقم 229 - الحى 9 - مج 1 - الشيخ زايد ثان

111 - حازم جروب للمقاولت والتشطيبات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    8010 ورقم قيد  24861    مركز عام  عن    المقاولت العامه ومقاولت اعمال التشطيبات  

التوريدات العمومية  التصدير   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 230 شارع الهرم
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124 - مالتى موديل شيبنج Multi model shipping شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    8059 ورقم قيد  24882    مركز عام  عن   الشحن البحري والتخليص 

الجمركي و التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم 

أعمال الوكالة التجارية    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 191 ش الهرم- الهرم

91 - كازابلنكا للستثمار العقاري والتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    7932 ورقم قيد  24830    مركز عام  عن   انشطة داخل ق 72  - استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   - استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط 

في الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

وليس الري بالغمر   - إقامة القري السياحية والفنادق )الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما 

ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم .  - اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق علي اختلف انشطتها واعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .  - انشاء مباني مصانع 

بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .  - ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها .  - 

انشاء او ادارة او تشغيل المدارس .  - انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  - انشاء الجامعات 

.  - تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعة والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم (  - اقامة وتشغيل المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شبهه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا   انشطة 

خارج ق 72  - اقامة وتشغيل الملهي الترفيهية للطفال   - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة 

لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواي   - اقامة وتشغيل 

المحلت التجارية   وعلي الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 

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

72 لسنه 2017, مع التزام الشركة  بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017 ولئحتة التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة  هذة 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 ولك طلقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة عمارة 56 -الحي السادس - المجاورة الخامسة

92 - جوبان للتجارة و التصدير Goban For Trading And Exporting شركة  رأس مالها 

960,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7936 ورقم قيد  24831    مركز عام  عن 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا - التسويق- التصدير -تصنيع و تعبئة المنتجات لدي الغير .   يجوز 

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

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .   مع مراعاه احكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة الدور الول -عمارة 128 ح - حدائق الهرام  -الهرم -
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93 - ديجارا فليم Djara film شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

7942 ورقم قيد  24833    مركز عام  عن النتاج الفني و التوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و 

المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من ) تصوير  صوت   ميكساج   دوبلج   

مونتاج   تحميض نيجاتيف   تصحيح الوان (   اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن 

التصوير و دور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعي (   تاجير كافة المعدات للتصوير 

و الضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلي   ادارة و تشغيل دور العرض السينمائي   تنظيم المهرجانات الفنيه 

و الثقافيه و الغنائيه   التدريب في مجال الفن بأقسامه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 7 ش مصدق - الدور السابع - شقة رقم 14

94 - الفداء العقاريه شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

7944 ورقم قيد  24834    مركز عام  عن - المقاولت العامه والمتكاملة والمتخصصه.  - الستثمار 

والتطوير العقاري.  - تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات 

المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة 

الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذيه(  - ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300لسنة2012بشان شركات الداره الفندقيه 

ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.  - الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقيه والقرى السياحيه مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300لسنة2012بشان شركات الداره الفندقيه ووفقا لما 

ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.  - تخطيط واقامة المناطق العمرانيه وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات 

.  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء اوبيعها 

بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها واقامة المباني والوحدات السكنيه والداريه والتجاريه والترفيهيه لتمليكها او 

تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير مع مراعاةما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 

350لسنة2007مراعة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  - استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 350

لسنة2007مراعة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  - تجارة وتوريد وتوزيع مواد 

البناء وحديد التسليح والسمنت والصاج وكافة انواع المعادن.  - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنة1982 في شان سجل المستوردين , وباحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه 

لهذا الغرض.  تجارة وبيع السيارات مع مراعاة احكام القوانين والقرارت الساريه وعلى الشركه الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

قطعه رقم 3 جنوب الحياء
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95 - تيك بوك التقنية TECH BOOK شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    7945 ورقم قيد  24835    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت , بما تشمله من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ,ومراكز البيانات , و أنشطة التعهيد , وتطوير البرمجيات , 

والتعليم التكنولوجى .  أعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات و التطبيقات بمختلف 

أنواعها .  أعمال تصميم و إنتاج البرامج و التطبيقات و إنشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و 

تشغيلها  و التدريب عليها .  إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة و بيانات .  إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .  النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى 

العلمى و الثقافى و الفنى .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو اتلى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة الشقة رقم 601 بالدور السادس فوق الرضى بالعقار رقم 158 أ شارع 

السودان , المهندسين

96 - إنتجريتيد فيجين Integrated Vision شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

الستثمار والتسويق العقارى    o 09-08-2022 برقم ايداع    7946 ورقم قيد  24836    مركز عام  عن

الصيانة المتنقلة للمبانى والمنشأت والمولت  o  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء o  المقاولت العامة o

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  o  والكمباوندات

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

إعادة  o  )مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

الستيراد والتصدير والتوكيلت  o  تقديم خدمات الدعم الفنى o   هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط

التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

o  إدارة وتصميم المواقع اللكترونية o   التسويق اللكترونى o   التخليص الجمركى o   لهذا الغرض

تجارة  o  إدارة المطاعم الثابتة والكافتريات o  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

تقديم خدمات الكول سنتر  وذلك دون الخلل  o  تجارة الثاث والمفروشات o  السيارات الجديدة والمستعملة

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحفيف غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 446 شارع الهرم

97 - الختيار الوسط للتسويق اللكتروني MIDDLE CHOICE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   09-08-2022 برقم ايداع    7948 ورقم قيد  24837    مركز عام  عن    التسويق اللكتروني   يجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ؛ كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .   مع مراعاه أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة شقة 25 - الدور الثالث - عمارة 2 - جولدن مول - المحور المركزي
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152 - ار اتش لتجارة وصناعة النظارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    8216 ورقم قيد  24925    مركز عام  عن   تجارة الجملة والتجزئة للنظارات بكافة انواعها بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عد ا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النظارات بكافة انواعها   يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بإعمالها او التي قد 

تعاونها ع تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون و لئحة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 189

مبني ب-مجمع مبارك بالمنطقة الصناعية

156 - بروتوكول استورprotocole store شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    8241 ورقم قيد  24932    مركز عام  عن  التجاره  اللكترونيه   يجوز للشركه ان تكون لها 

مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 5 ش/ د لشين - 

الكوم الخضر - الدور الرضى -الهرم

157 - الفريقية للصناعات البلستيكية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    8246 ورقم قيد  24935    مركز عام  عن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخامات البلستيكية من 

PVC و من EVA وتصنيع المواد اللصقة والحذية واكسسوارات الحذية والشباشب والحذية الرياضية 

المطعمة بالجلد.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم 216 - المنطقة الصناعية الثالثة

98 - إيلف للعمارة والتجارة ELAF Company for Architecture and Trading . شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7950 ورقم قيد  24838    مركز عام  

عن   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شلة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .   تجارة الجملة والتجزئة وعلي 

الخص الخردة داخل المناطق النائية والمجتعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فليزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيس وإدارتها وإستغللها وصيانتها .  

إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية 

الساسية .   أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   التسويق العقاري   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية , 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين , وبأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشيء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة 

عدم اللتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 علي ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . "  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

الجيزة مكتب رقم 4 , الدور 10 , برج الفردوس مجمع المريوطية ستار   المريوطية , فيصل
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99 - اليمنية للغذية والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

7956 ورقم قيد  24843    مركز عام  عن   تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابتة لتقديم 

توريد المواد الغذائية .  - جميع انواع الماكولت والمشروبات والتيك اواي )عدا المشروبات الكحولية(.  -

التصدير .  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بيها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مرعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 354 ط - جمعية تعمير صحراء الهرام )هضبة الهرام( - الهرم

100 - السراء للستشارات الهندسية والمقاولت شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    7957 ورقم قيد  24844    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة . - التوريدات العمومية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . - التوكيلت التجارية 

) تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم أعمال الوكالة التجارية ( - ادارة 

المشروعات ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و 

اجراءات الترخيص بها ( - استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( - اعداد التصميمات الهندسية . تقديم 

الستشارات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

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

ولئحته التنفيذية ( - الشراف على تنفيذ المشروعات . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشطها  بجهة محافظة الجيزة ق 263 - حدائق الفردوس - 6 اکتوبر اول

101 - خليج المتياز لتقنية المعلومات AL IMTIAZ GULF INFORMATION TECH شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7961 ورقم قيد  24847    مركز عام  عن  

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   -

أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء  للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  -

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره  قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  -

أعمال  إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  -

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها    التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات   - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   - -

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك  التصالت وخدمات النترنت  -

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل  براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   -

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات  تكنولوجيا المعلومات   -

النشطة المتعلقة بتحويل  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   - والتصالت وتطويرها   -

المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي 

والفني .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة 12 ش محمد حسن - فيصل - كفر طهرمس - الهرم
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102 - جراند روزية GRAD ROSEE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    7962 ورقم قيد  24848    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف اللبان 

ومنتجاتها  -ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شارع منا المير حوض 

الدهب 180 بجوار ابوصير الحوامدية - الحوامدبة

103 - بن هلبي للتجارة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7968 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع  ورقم قيد  24850    مركز عام  عن   .

التجارة العامة والتوزيع فيما  أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواي  2.

إدارة المشروعات, مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن  هو مسموح به قانونا  3.

تخطيط وإقامة المناطق العمرانية  شركات الدارة الفندقية ووفقا  لما ورد بموافقة وإجراءات التراخيص بها.  4.

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 306 

بالدور الثالث - العقار رقم 61/ 63

125 - اليكتريستى ستور ELECTRICITY STORE شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    8062 ورقم قيد  24885    مركز عام  عن   التجارة العامه و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   تجارة و بيع و توزيع مستلزمات و أدوات الكهرباء و الناره.  المقاولت العامه.   إقامة و 

تشغيل و إدارة مركز لخدمة و صيانة الجهزة الكهربائية و المعدات.  التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب رقم 54 - الدور الثاني - سنتر مول زايد - شارع البستان

104 - ايجى ستيير للتنميه العمرانيه والمقاولت  الكهروميكانيكيه    EGY STEER شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7969 ورقم قيد  24851    مركز عام  عن   

اغراض من داخل قانون 72  _ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خليا ومستلزمات الطاقه الشمسيه   _ تجارة 

الجمله والتجزئه لخليا ومستلزمات الطاقه الشمسيه داخل  المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديدة فيما عدا 

منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  _ تخطيط واقامه وتنميه المناطق 

العمرانيه بالمناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  اغراض من خارج قانون 72  _ 

المقاولت العامه   _ اعمال التركيبات الكهروميكانيكيه مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  _ التوريدات العامه  تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة 

بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون   

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه 

هذة النشطه  بجهة محافظة الجيزة رقم 11- المجاورة الولي - شباب 7 - الحى 11 -
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105 - ميني لينك للتصالت

MINILINK FOR TELECOM شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017     -  ايداع    8001 ورقم قيد  24855    مركز عام  عن 

التصالت وخدمات النترنت .   -اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية 

والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .  

انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017     - تركيب اجهزة التصالت والشبكات وانظمة المراقبة واجهزة 

وانظمة التيار الخفيف وجميع اجهزة الفايبر ) اللياف الضوئية والبصرية ( وتجهيزها وتقديم خدمات الصيانة 

المتنقلة لما سبق ) مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 ( .  " علي الشركة 

اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون "         وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الجيزة 11شارع ابو بكر الصديق - بني يوسف - الهرم

106 - فلورنس للتجارة العامة والمقاولت شركة  رأس مالها 1,200,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    8003 ورقم قيد  24856    مركز عام  عن  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   التصدير  

تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية   تصنيع وتعبئة وتغليف الفواكه والخضروات لدي الغير  المقاولت 

العامة والتشطيبات   التوريدات والتركيبات واعمال الديكور  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة مكتب 321 بمنتجع فاميلي لند العمرانية 

الولي - الحي الثامن -

107 - ليرنوشن LEARNOCEAN شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية  ايداع    8004 ورقم قيد  24857    مركز عام  عن  -

تقديم خدمات التعليم عن بعد.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  الموارد البشرية.  -

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

الجيزة عمارة H5- الحي السباني- حدائق أكتوبر
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108 - دوف تيل للصناعة والتجارة والتطوير   DOVETAIL شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

أنشطة من داخل قانون  o فى   10-08-2022 برقم ايداع    8006 ورقم قيد  24858    مركز عام  عن

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات والمجسمات الخشبية والمعدنية والثاث والديكور  72 لسنة 2017:  -

تجارة الجملة  o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طلء المنتجات الخشبية والمعدنية o  .ومستلزماتهم

والتجزئة , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

إقامة وتشغيل المراكز التجاري وسلسل المداد , داخل المناطق النائية  o  2008 مصر العربية رقم 356 لسنة

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية , المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية  o  2008

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

التسويق اللكتروني عبر النترنت وتسويق المنتجات.  - أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:  - o  2008

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) عدا السياحية وبشرط إستصدار التراخيص اللمة 

تقديم الستشارات في مجال الدعاية والعلن والتسويق ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق  لكل معرض علي حدة(  -

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  " علي الشركة اللتزام بأفراد 

حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقهها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي أن ل تتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الورادة بذات القانون.  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 در أرضي - عمارة 41 - منطقة 19 - 

العمرانية الثانية - الحي 11

109 - ميمس للتجارة والتوزيع MiMis شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    8008 ورقم قيد  24859    مركز عام  عن  تجارة وتوزيع منتجات اللبان والحلويات 

والمخبوزات   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الجيزة محل رقم 4 - 67 شارع الهرام

110 - اماني الشافعي ديزاينز Amany elshafhie designs شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    8009 ورقم قيد  24860    مركز عام  عن    المقاولت العامة ومقاولت 

اعمال التشطيبات والديكور  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 436 ز - حدائق الهرام - البوابة الولى - 

الهرم - الهرام
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112 - كيرنج فارما  caring Pharma شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    8011 ورقم قيد  24862    مركز عام  عن تسويق وتوزيع وتجارة الدوية البشرية وتصنيعها 

لدى الغير.     تسويق وتوزيع وتجارة المكملت الغذائية والغذية الخاصة وتصنيعها لدى الغير     تسويق 

وتوزيع وتجارة مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر والجسم والمكياج وأدوات التجميل 

وتصنيعها لدى الغير.     تسويق وتوزيع وتجارة الدوية البيطرية والمصال واللقاحات البيطرية وتصنيعها لدي 

الغير.     تسويق وتوزيع وتجارة إضافات العلف والغذية الحيوانية ومستلزمات النتاج الحيواني وتصنيعها 

لدى الغير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير التي تزاول 

أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة عمارة 4- ابراج نصر الدين- 446 ش الهرم -

113 - ايلفكو للمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8013 

ورقم قيد  24863    مركز عام  عن المقاولت العامه والمخصصه والمتكمله                    -القيام باعمال 

التشطيبات والديكور   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 7 ش مصدق - 

الدور السابع  شقة 14 -

114 - اسمويرن لتجارة السلع ASMWYRN COMMODITIES TRADING شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8014 ورقم قيد  24865    مركز عام  عن   

التوريدات  العمومية   توريد الحبوب والسلع التموينية والمواد الغذائية  والمحاصيل  الزراعية  والزراعة   

والزيوت وال سمدة ومستخرجات المناجم والمواد  البترولية  ومواد البناء   التوكيلت  التجاريه  وتلتزم الشركة  

بالكامل القانون 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ول ينشئ  تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها  ال بعد  الحصول عل  الترخيص  اللزمة لمحاولة غرضها  من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين  المنظمة  لهذا الغرض   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  أو تشترك باى وجه من الوجه  مع 

الشركات وغيرها  التى تحاول اعمال شبيهة باعمارهم أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

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

ولئحته  التنفيذية   مع مراعاة احكام  القوانين  واللوائح  والقرارات  السارية وعلى الشركة  الحصول على كافة  

الترخيص  اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 7 الدور الثالث  2 ش الزهراء من ش سعد 

بن أبى وقاص كفر نصار الهرم

115 - ايليت للخدمات العقاريه ELITE FOR REAL STATE CONSULTANCY شركة  رأس مالها 

o  50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8017 ورقم قيد  24866    مركز عام  عن

اداره المشروعات   مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012  o  الستثمار والتسويق العقاري

المقاولت العامه والمتكامله  o  بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد  بموافقة  اجراءات الترخيص بها

شراء بيع وتأجير الراضي  ,مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه  o  والمتخصصه

تقديم الستشارات العقاريه )  o  2008 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص 

عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

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

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الول B6 - مول 

السرايا -
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116 - دينا تريندي فاشون DINA TRENDY FASHION شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    8036 ورقم قيد  24870    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصميم وصناعة الملبس    تجارة التجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .   انشطة 

خارج قانون 72    التجارة العامة  فيما  هو مسموح به قانونا    التصدير. مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردهه بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  مع التزام الشركة بممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية فبل النشاط الخارج 

عن تلك المجالت وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 6 -الدور الثالث -العقار رقم 

12 -شارع الشجار

117 - ايلبو للتجاره والتوزيع  ELPO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    8037 ورقم قيد  24871    مركز عام  عن النشطه داخل قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه للجهزه 

لذوى الحتياجات الخاصه وميثورى الطراف وفاقدى القدره على الحركه بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبهه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا   

النشطه خارج قانون 72  توزيع الجهزه لذوى الحتياجات الخاصه وميثورى الطراف وفاقدى القدره على 

الحركه   وعلى الشركه افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حاله 

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

2017 لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع شركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة 79 تعاونيات 103- الحى السادس -

118 - بيلروز لتوريد العماله  Bella Rose شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    8038 ورقم قيد  24872    مركز عام  عن   الحاق العماله المصريه للعمل 

بالداخل  تقديم خدمات النظافة واباده الحشرات والقوارض   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 235ل الدور الثالث البوابه الرابعه حدائق الهرام

119 - صدقي للصناعات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

لتصنيع يايات  للصناعات الهندسية   اقامة وتشغيل مصنع   8039 ورقم قيد  24873    مركز عام  عن  

معدنية ومنتجات الدوات الصحية المعدنية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى  تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم 91 الكائنة بالمنطقة الصناعية امتداد السادسة
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120 - محمد مفتاح بريك وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

الستثمار العقاري  ـ 8054 ورقم قيد  24877    مركز عام  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

الجمهورية  ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2017 وما ورد بقرار رئيس  سيناء مع مراعاة 

التطوير العقاري    على الشركة  ــ أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   رقم 356 لسنة 2008.  

الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  اللتزام بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون 

تتمتع النشطة  يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .  

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  على كافة التراخيص اللزمة بمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

- أمام مدينة الثقافة والعلوم - المحور المركزي الجيزة غرفة بالوحدة 103/1 - عقار 67 - الحي الحادي عشر 

121 - صول فارم لتجارة المنتجات الزراعية SOAL TRADING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   10-08-2022 برقم ايداع    8055 ورقم قيد  24878    مركز عام  عن   تجارة وبيع المنتجات 

الزراعية والمواد الغذائية والفاكهة والحبوب الزراعية - التصدير.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة شقة 405 - الدور الرابع - عقار رقم 16 ميدان المساحة

122 - بايواكسون BIOAXON شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

8056 ورقم قيد  24880    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية .   تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية ) داخل المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 7 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2017( - 

انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   التصنيع لدى الغير للمستلزمات الطبية .   توريد 

المستلزمات الطبية . تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه 2017 , 

وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 29 ش العدوى - 

اللبيني - الهرم

123 - كاكتس ماركتينج ايجينسي CACTUS MARKTING AGENCY شركة  رأس مالها 

o    50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8057 ورقم قيد  24881    مركز عام  عن

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها  - انتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات   - انتاج وتطوير 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة  o  .النظم المدمحة وتشغيلها والتدريب عليها

التسويق اللكتروني   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  o  1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 217 ش الحي الخامس
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126 - ان اف للصناعات البلستيكية NF FOR PLASTIC INDUSTRIES شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    8078 ورقم قيد  24887    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد البلستكية والمطاط و السليكون والمواد الكيماوية ) عدا المواد والكيماويات 

الخطرة(  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  علي الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 علي ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في في مصر او 

في الخارج كما لها ان تندمج الهئيات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفذية   

مع مراعاة احكام القانون و اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 19 ش البحر العظم برج الياسمين

127 - هوم سينس لمقاولت العمال الكهربائية Home Sense شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   11-08-2022 برقم ايداع    8079 ورقم قيد  24888    مركز عام  عن  مقاولت العمال الكهربائية   

يجوز ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتي تزاول اعمال شبية 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفه 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام و لئحته التنفذية   مع مراعاة احكام القانون وللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 22 - العقار 

رقم 24 / م  / ش الضغط العالي - حدائق الهرام

128 - تايم كنترول للخدمات البيئية و مكافحة الحشرات و القوارض شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت 

فى   11-08-2022 برقم ايداع    8080 ورقم قيد  24889    مركز عام  عن    تقديم خدمات النظافه و 

مكافحة الحشرات و القوارض و القيام بأعمال التعقيم و التطهير   .تقديم خدمات الصيانه المتنقلة للمباني 

والمنشآت  .القيام بأعمال تنسيق و صيانة و إدارة وتجميل الحدائق والطرق و الميادين )اللند سكيب(  .

التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع 

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

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 45 شارع الملكة متفرع من شارع العشرين متفرع من شارع فيصل

146 - ديسباتش ستاشنس Dispatch station شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    8207 ورقم قيد  24917    مركز عام  عن تقديم خدمات الكول سنتر  يجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوحوة مع الشركات  و غيرها  التى تطاول اعمال شبيهه 

ب أعمالها او التى قد تعاونها  على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج  كما يحوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا ل أحكام القانون  ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه أحكام القوانين و 

اللوائح والقرارات السريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه ل مباشره نشاطها  بجهة محافظة 

الجيزة 7 شارع سالم سالم

147 - ديل جارد للتسويق العقارى DEAL GUARD شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    8208 ورقم قيد  24918    مركز عام  عن    التسويق العقارى .  وذلك دون 

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

النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

  A113 تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام االقانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 11 - الدور الثالث - عمارة

- دريم لند
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129 - صفاء منير شخاشيرو و شريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    8081 ورقم قيد  24890    مركز عام  عن    انشطة داخل قانون الستثمر رقم 72 سنة 2017     - 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج العلف     إقامة والتشغيل مجزر آلى     استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  الراضي المستلصحة ) ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح الستزراع  وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق 

الغمر فيما عدا المناطق  الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة2007 و مراعاة قرار رئيس الجمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008      - صيانة آبار البترول وتنشيطها     حفر آبار المياه والبار  غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها للراضى المخصصة للستصلحو الستزراع       إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف 

الصحي أو الصرف الصناعى والتنقية و توصيلتها      - تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان أو التسمين او اللحوم     - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور  سواء كان ذلك النتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم     انشطه خارج قانون الستثماره رقم 72 لسنة  ????    

 - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانون     - التوريدات العمومية     - إقامة وتشغيل محطات الطاقة 

المتجددة     - المقاولت العامة     تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة 

وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة   بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 و كذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار  بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون    

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة ابراج الحسين - مرج 4 - الدور الثالث - 

المحور المركزي

130 - البصمة للستثمار والتسويق العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    8088 ورقم قيد  24892    مركز عام  عن   الستثمار و التسويق العقارى   وذلك دون الخلل 

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

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

تعاونها  علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة العمارة المقامة على القطعة رقم 58 تقسيم المخابرات أ - حى 

الفيروز امتداد السياحية الشمالية - مشروع ارض 6 اكتوبر - خلف مول العرب -

131 - إعمار الرض للمقاولت العامه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

التوريدات العمومية  وذلك دون  المقاولت العامة  - ايداع    8089 ورقم قيد  24893    مركز عام  عن  -

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 14-عمارة12 - -شارع النزهة - مجاورة 2 -الحى الول

132 - سمارت ميند للتدريب 

Smart Mind شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    8090 ورقم قيد  

24894    مركز عام  عن   اعداد وتصميم وتنفيذ وتسويق الدورات التدريبية.   إقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 118 د -  حدائق الهرام -  البوابة الولى -  الهرم
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133 - في أر للستثمار والتسويق العقاري

V.R INVESTMNT REALESTATE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

برقم ايداع    8108 ورقم قيد  24895    مركز عام  عن انشطه من داخل ق 72لسنه 2017   للستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة 2008   انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017   التسويق العقاري  علي الشركه اللتزام 

بأفراد حسابات ماليه مستقله للنشطة الواردة بقانون الستثمار في حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة2017 علي ان ل تتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 22شارع 

مصدق

134 - اب شيفترز  ديجيتال UP SHIFTER DIGITAL شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    8142 ورقم قيد  24898    مركز عام  عن   - اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها     اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  انتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  اعمال 

التوصيف والتصميم  والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  انتاج وتطوير لنظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات   التصالت وخدمات النترنت  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .  انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات .  انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .  النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي 

والفني  التسويق اللكتروني عبر النترنت.  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 يجوزلها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 

مكتب 62 - دور 6 - 3 شارع ابو بكر الصديق
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135 - احمد زرمبه جروب Ahmed Zoromba Groub شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    8144 ورقم قيد  24899    مركز عام  عن   انشطة داخل ق 72 لسنة 2017  

انشاء او ادارة او تشغيل المدارس ) فيما عدا الدولية (  انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   

انشاء الجامعات   التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية او استكمال التنمية او تسويق او ادارة المناطق 

الصناعية   ويشمل ذلك ما ياتى  أ - اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية   ب - اعداد 

الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات  ج - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية 

الخارجية للمنطقة الصناعية   د - التسويق والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية   ه - إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات   

و - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   -

إنتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت  ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   -

أعمال التوصيف والتصميم  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   - وصورة وبيانات  -

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   - والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها   -

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات   - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات   -

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  التصالت وخدمات النترنت   -

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت  المعلومات   -

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   - وتطويرها   -

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستحدم طرق الري الحديثة  فى الستزراع وليس 

الرى بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008    تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان   أو 

التسمين أو اللحوم  اقامة وتشغبل مصنع لتصنيع جميع مستلزمات الحاسب اللى   تجارة الجملة والتجزئة  داخل 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانيه فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   ادارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت 

والمشروبات عدا المشروبات الكحولية  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزابا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة2017   وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون   بجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على سبيل غرضها فى مصر او فى الخارج  كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 16 شارع خليل ابويوسف ـ المساحة ـ فيصل

136 - الكحلوي للنتاج الفني شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

8161 ورقم قيد  24900    مركز عام  عن النتاج الفنى انتاج و تسجيل التسجيلت الصوتية و المرئية  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و علي الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة - 3ش حسين عباس - من جمال 

الدين الفغاني - شقه 2 - العمرانية - الهرم -
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137 - أكسس بوينت  access point شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    8167 ورقم قيد  24901    مركز عام  عن  التسويق العقارى   الستثمار العقاري   شراء وبيع 

الشقق والوحدات السكنيه والداريه والعقارات المبنيه والراضي   التجاره العامه والتوزيع في ما هو مسموح به 

قانونا   التوريدات العموميه   المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه   الداره والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقيه والقري السياحيه   اقامه وتشغيل الفنادق الثابته ويخوت السفاري والموتيلت والشقق 

والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه 

او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها   التصدير   اقامه وتشغيل واداره المطاعم 

والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اوي   شراء 

وبيع وتأجير السيارات لحساب الشركه ولحساب الغير عدا التأجير التمويلي واللموزين يجوز للشركه ان تكون 

لها مصلحه او تشترك من اي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج ثم يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه في مباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب 810 

الدور الثامن عماره 67 شارع شهاب المهندسين

138 - ابس ميديال للتصدير والتوريدات العمومية APS MEDIAL شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   14-08-2022 برقم ايداع    8183 ورقم قيد  24905    مركز عام  عن التصدير  التوريدات العمومية  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .   أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و ما التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في , أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو  تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 367 شارع احمد راتب - المجاورة الولى 

- الحى السابع - 6 أكتوبر أول

139 - سكاي اس سيف ويتش وجو Sky sCompany- Saif Wich&Go شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    8184 ورقم قيد  24906    مركز عام  عن  تقديم 

خدمات الكارتنج   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات والثابته لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا 

الطولية( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اوي   يجوز للشركه أن تقوم لها مصلحه وتشارك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تداول أعمال شبيها بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج فما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقه او تشتريها أو تلحقها بها وذلك تبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الثامن من العقار رقم 1شارع حامد صالح 

البراجيل اوسيم
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140 - فيو اب للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم 

ايداع    8185 ورقم قيد  24909    مركز عام  عن   - الستثمار والتطوير العقاري .  - المقاولت العامه 

والمتكاملة والمتخصصه ومقاولت اعمال انشاء وتشييد وبناء الوحدات السكنيه والمنشات التعليميه والمستشفيات 

والمراكز الطبيه والعيادات والنديه الرياضيه .  - ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300

لسنة2012بشان شركات الداره الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.   اقامة وتشغيل وادارة 

المدارس )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي(.-  مقاولت انشاء المباني التعليميه بكافة انواعها . -  انشاء 

وادارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني. –   انشاء الجامعات   انشاء وادارة وتشغيل الحضانات .  -انشاء 

وتشغيل وادارة المولت والمراكز التجاريه والداريه .  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم 

جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى.  - اقامة وتشغيل وادارة 

معارض السيارات .  - اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة وصيانة السيارات .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارت الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 65 شارع محي الدين ابوالعز .

141 - فرست جلوبال للتطوير العقاري شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    8186 ورقم قيد  24910    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقاري .  - المقاولت العامه 

والمتكاملة والمتخصصه ومقاولت اعمال انشاء وتشييد وبناء الوحدات السكنيه والمنشات التعليميه والمستشفيات 

والمراكز الطبيه والعيادات والنديه الرياضيه .  - ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300

لسنة2012بشان شركات الداره الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.   اقامة وتشغيل وادارة 

المدارس )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي(.-  مقاولت انشاء المباني التعليميه بكافة انواعها . -  انشاء 

وادارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني. –   انشاء الجامعات   انشاء وادارة وتشغيل الحضانات .  -انشاء 

وتشغيل وادارة المولت والمراكز التجاريه والداريه .  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم 

جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى.  - اقامة وتشغيل وادارة 

معارض السيارات .  - اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة وصيانة السيارات .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارت الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 65 شارع محي الدين ابوالعز-

142 - السويدية لدارة العمال 

 The swedish company for Business Administration شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    8191 ورقم قيد  24911    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية  - التصدير  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 4 ش مدرسة المجد متفرع من 

ش الخلص - العمرانية الغربية -

143 - سلمتك كير للشعة والتحاليل الطبية شركة  رأس مالها 550,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الشعة  برقم ايداع    8192 ورقم قيد  24912    مركز عام  عن  

والتحاليل الطبية وبشرط ان تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او 

التشخصيه لها    تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  للمجالس الطبية المتخصصة إعمال شئونها "  

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 7 بالدور الثاني - عقار رقم 294 ع - بالبوابة الرابعة - حدائق 

الهرام - الهرام
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144 - هيلثى هب ايجيبت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    8201 

ورقم قيد  24913    مركز عام  عن   ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة لتقديم جميع انواع الماكولت و 

المشروبات والتيك اواى ) عدا المشروبات الكحولية (  توزيع المواد الغذائية الجاهزة  التجارة اللكترونية عبر 

النترنت   التسويق اللكترونى  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باى اوجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحتة 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 19 شارع المستثمر الصغير -

145 - نانتو للغذية والمشروبات Nanto for food and beverage شركة  رأس مالها 

 o  200,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    8205 ورقم قيد  24915    مركز عام  عن

تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات والكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية (  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

الوحدة الدارية رقم D2- 6-6- الدور 6 -مكتب رقم D2 الكائن بمشروع البوليجون ويست تاون سوديك - مبني 

اداري رقم 6 -

148 - حسن محمود عباس وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

8209 ورقم قيد  24919    مركز عام  عن  انشطة  داخل قانون  الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - تجارة 

الجملة والتجزئة )داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم  

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهوريه  مصر العربية رقم 356 لسنه 2008(  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة )ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة  وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربيه 

رقم 356 لسنه ????(  - - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التاريخ أو 

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم .  - انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.    انشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة.  ـ التوريدات العمومية.  - التطوير العقاري.  تلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017, وكذا لتتمتع النشطة 

خارج  قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة 149 منطقة ك ـ هضبة الهرام - البوابة الثانية )خفرع(- الهرم

149 - بدارة للمشغولت اليدوية والتوريدات Baddara شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    8210 ورقم قيد  24920    مركز عام  عن   اعمال المشغولت اليدويه   

التوريدات العموميه   التصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

هرم سيتى  B3 - شريحه 25 - وحده 33 حدائق اكتوبر
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150 - ليك فورست  LAKE FOREST شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    8213 ورقم قيد  24922    مركز عام  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017   استصلح و 

تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزارع الراضي المستصلحة .  و يشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

و قرار رئيس الجمهورية 356 لسنة 2008   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017   التوريدات العمومية   علي 

الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع المنحل من 

العروبه - الكوم الخضر العمرانيه

151 - كيان تي ام فريندز KYAN TM FRIENDS CO.LTD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   14-08-2022 برقم ايداع    8215 ورقم قيد  24924    مركز عام  عن   الحاق العمالة المصرية 

للعمل بالداخل  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 1 شارع حسين الضو متفرع من 

شارع الربعين - العشرين فيصل

153 - نيل لنك لرياده العمال Nile link For Business Management شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8223 ورقم قيد  24926    مركز عام  عن   

انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  النقل الجماعي داخل ومن والي المدن والمجتمعات العمرانية بالضوابط التيه  

ال يقل الحد الدنى للطاقه النقليه عن 300 مقعد للمشروع  ان تكون السيارات المستخدمه جديده ولم يسبق 

ترخيصها او استعمالها  ان يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي ول يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا 

الغرض  توفير جراجات وورش صيانه للشركات داخل المدن الجديدة  ان يكون موقع اداره النشاط داخل 

المجتمع العمراني الجديد  التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها علي ان تعتمد من اداره 

المرور المختصه  وضع لوحات ارشاديه علي مقدمه السياره موضحا بها خط السير  اللتزام بشروط وضوابط 

وزاره النقل من حيث الحمال والطوال والشروط والضوابط الخري  اللتزام بشروط المحافظه على البيئه 

ومنع التلوث  النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية  ول يتم 

مزواله نشاط النقل البري للركاب او البضائع الداخلي والدولي والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي  حاضنات العمال التنكولوجيه ودعم رياده العمال  انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  تاجير 

سيارات النقل البري عدا التاجير التمويلي والليموزين  تلتزم الشركه بأفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزوال اعمال شبيها بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها أن تتندمج في الهيئات السالفه اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 44المحور المركزي -مول السرايا-دور ارضي منخفض-مدخل 2
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154 - كان جرو للدعاية والعلن CAN GROW FOR ADVERTISING SERVICES شركة  

رأس مالها 50,100.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8230 ورقم قيد  24930    مركز عام  

عن    - الدعاية والعلن   - الطباعة لدى الغير.   - إنشاء وإدارة وتصميم المواقع اللكترونية  - تنظيم 

المعارض و الندوات والمؤتمرات ) فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده   - التسويق اللكتروني  - التسويق العقاري  - تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكتروني وتشغيلها والتدريب عليها.  - التصوير الفوتوغرافي والفيديو فيما عدا 

)التصوير تحت الماء(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 45 شارع مصدق -

155 - ايلفيت للستثمار العقاري والمقاولت العامة ELEVATE شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   15-08-2022 برقم ايداع    8233 ورقم قيد  24931    مركز عام  عن  . الستثمار العقاري .    

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

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية.   مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة    لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 4  شارع الربعين - فيصل

158 - ابو دوح للمواد الغذائيه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

8247 ورقم قيد  24936    مركز عام  عن    انشطه من داخل ق72لسنة2017  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئه المواد الغذائيه   تجاره الجمله والتجزئة للمواد الغذائية ,داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350لسنه 2007و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة2008  انشطه من خارج ق72

لسنة 2017  التوريدات العموميه  التصنيع والتعبئه والتغليف لدى الغير للمواد الغذائية   على الشركة اللتزام 

پأفراد حسابات ماليه مستقله النشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72لسنه 2017علي أن ل تتمتع النشطه خارج 

قانون الستثمار بالضمان والحوافز الوارده بذات القانون   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو ف الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السابقه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ول ئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على 

كافه التىراخيص اللزمه المباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 13شارع النيل البيض -المهندسين
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 DIONYS FOR MARKETING AND CONSULTING 159 - ديونيس للتسويق والستشارات

شركة  رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8256 ورقم قيد  24941    

مركز عام  عن   التسويق.  تقديم الستشارات وعلى الخص في مجال حقوق الرعاية )فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق 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 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.  الدعاية والعلن.  إدارة 

المعارض والفعاليات والحفلت العامة.  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.  

التصدير  تقديم الستشارات في مجال العلقات العامة )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 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة 4 شارع النرجس - غرب سوميد -6اكتوبر

160 - شجرة بيتنا shagret betna شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

8257 ورقم قيد  24942    مركز عام  عن اعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بالسطح المنزلية .  توريد 

كافة انواع النباتات الطبيعية ونباتات الزينة .  اعمال زراعة السطح المنزلية .  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 56 أ - الحى 13 - المجاورة 3 .

161 - كاو مارت cow mart شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

8258 ورقم قيد  24943    مركز عام  عن   التوريدات العموميه  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 

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

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

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 37 حي الفيروز -محوى جمال 

عبدالناصر -

162 - كيور ميديكال اند كير Cure Medical And Care شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    8261 ورقم قيد  24944    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص في أمراض النف والذن والحنجرة     اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في امراض النساء 

والتوليد    اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في جراحة العظام.     اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في 

الجلدية والتناسلية والذكورة.  اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في السنان.  )بشرط أن تقدم10% سنويا 

بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصيه له, وتلتزم  الشركة باخطار 

المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة إعمال  شئونها(  

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

شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة شقة 14 - شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين -
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163 - هاند سيرفيس HAND SERVICE 3 شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    8264 ورقم قيد  24947    مركز عام  عن  تقديم خدمات النظافة  القيام باعمال 

تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين ) اللند سكيب ( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عمارة رقم 4 بجوار مدرسة 

هارفل الدولية - المجاورة 2 - الحي الخامس -

164 - ليف كى للتطوير وادارة المشروعات  Life key شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    8266 ورقم قيد  24949    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة.  انشاء وادارة الملهى الترفيهية للطفال وتاجيرها.  ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية.  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة مكتب 413&414 مول فايف ستار-

الدور الثانى-6الحى الثامن

165 - فاشون فور لس  Fashion forless شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    8268 ورقم قيد  24951    مركز عام  عن   تجاره الملبس الستوك .  و ذلك دون الخلل 

باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة.  و يجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الجيزة 447 ش فيصل _ بجوار كليه التربيه الرياضيه _ فيصل  _

166 - داماس لتجاره وتوزيع الملبس الجاهزه Damas شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    8283 ورقم قيد  24957    مركز عام  عن تجاره وتوزيع الملبس الجاهزه  

يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح و القرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 11 سنتر الحمراء الداري والتجاري الحي الثالث والرابع

167 - تراسينا للفراح و التوريدات العموميه  Taracina شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

اقامة  التوريدات العموميه    16-08-2022 برقم ايداع    8285 ورقم قيد  24959    مركز عام  عن   

و تنظيم الفراح و الحفلت العامه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

الشركات و غيرها 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 

الجيزة وحده اداريه رقم 4 - منتجع نايل براديس - منيل شيحه - ابو النمرس
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168 - كالش لتنمية وتطوير الشباب والتنمية المجتمعية

 CALCHE FOR YOUTH DEVELOPMENT AND HUMAN EVOLUTION شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8287 ورقم قيد  24961    مركز عام  عن  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - اعداد الدورات التدريبية والكورسات   - -

الحاق العمالة المصرية  اعداد برامج التنمية المستدامة    - تقديم خدمات التعليم والتدريب عن بعد   -

للعمل بالداخل   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

.  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 40 - منطقة ) و ( - حدائق الهرام - الهرام

169 - الزاعم للمقاولت شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

8288 ورقم قيد  24962    مركز عام  عن   ـ التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات 

العمومية   ـ المقاولت العامه   ـ إدارة المشروعات      مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها   ـ التصدير والتوكيلت التجاريه   

تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجاريه  وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى ـ شقه 2 ـ عقار 395 ـ حى 

402 ـ القرعه ب ـ حدائق اكتوبر ـ

170 - ميما تاج للتجارة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8289 

ورقم قيد  24963    مركز عام  عن   تجارة الجملة و التجزئة للورق بكافة انواعه  وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الللزمة لممارسة هذة النشطة  ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحق بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة عمارة 325 مج 2 الحي الرابع 6 اكتوبر ثان

171 - ميديا شيدز

MEDIA SHADES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8290 

ورقم قيد  24964    مركز عام  عن   تصميم وتنفيذ اعمال الجرافيك  اعداد وتصميم وتنفيذ الدورات التدريبية 

. - تقديم خدمات التعليم والتدريب عن بعد   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات . - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في 

ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. - انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية . - التسويق اللكتروني 

عبر النترنت . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  بجهة محافظة الجيزة الدور 

الداري - 45 شارع الشيخ محمد الغزالي )قمبيز سابقا( -

172 - جولدن نايتس لدارة المطاعم golden nights شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    8291 ورقم قيد  24965    مركز عام  عن  أقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل 

وإدارة المطاعم و الكافيهات والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواى )عدا 

المشروبات الكحولية ( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة ميكسيكانا  برج النيل 

الداري الكائن في 21 23 شارع شارل ديجول قسم الجيزة
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173 - اسماك الخليج لدارة وتشغيل المطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

برقم ايداع    8292 ورقم قيد  24966    مركز عام  عن    اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات            

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا            التوريدات العمومية            التوكيلت التجارية , 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية   , ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة 1 شارع أنس بن مالك - ترسا - الطالبية - الهرم -

174 - مملكة التقنية للتجارة العامة شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

التوريدات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   8294 ورقم قيد  24967    مركز عام  عن    

تجارة وبيع وشراء الجهزة الكهربائية و النارة و اجهزه الكمبيوتر و المحمول واكسسوراتها.   العمومية   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 307 بالدور الثالث - العقار رقم 
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175 - بيكسى ميديا   Pixi Media شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

اقامة وتنظيم المعارض  ايداع    8299 ورقم قيد  24968    مركز عام  عن   - الدعاية والعلن  -

والمؤتمرات والحفلت العامة ) عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة (  -

التوريدات العمومية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة قطعة 1159 الحى الرابع المجاورة السادسة - 

محور الكفرواى  -

176 - اورجا ميد فارما 

Orga Med Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8300 

ورقم قيد  24969    مركز عام  عن   تجارة وبيع وتوزيع وتسويق الدوية البشريه والبيطريه والمصال 

واللقاحات والمستلزمات الطبيه والصيدلنيه والغذيه الخاصه والجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف انواعها 

وامستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والمبيدات الحشريه والمطهرات واضافات العلف السائله 

والبودرات والبرمكسات والمركزات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير وتسجيل كل ما سبق لدى الجهات المختصه 

باسم الشركة ولصالحها    والتوكيلت التجاريه والتجاره العامه والتوريدات العموميه والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ 

تاسيس الشركة اي حق هي مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة 

يكون المركز الرئيسى لداره الشركه وموطنها القانونى فى العنوان التى : 12 شارع على بن ابى طالب -

التعاون - هرم -
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177 - مملكه الرض المثمرة للستصلح الزراعى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    8301 ورقم قيد  24970    مركز عام  عن )أ( استصلح وتجهيزالراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع.  )ب(استزراع الراضى المستصلحة.  ويشترط فى الحالتين أن 

تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع,وأن تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر   )أ(تربية جميع أنواع الحيوانات,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أوالتسمين 

أو اللحوم.  )ب(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو أنتاج البيض 

أو التسمين أو اللحوم .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع 

مراعاه  احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 8 جامعة الدول العربيه - المهندسين

178 - تى فولتا للتوريدات والتركيبات الكهربائية Tvolta شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-08-2022 برقم ايداع    8305 ورقم قيد  24973    مركز عام  عن    المقاولت العامة. مقاولت 

العمال الكهربائية. توريد وتركيب وصيانةالجهزة الكهربائية واللكترونية وأنظمة الطاقة المتجددة  والطاقة 

الشمسية والخليا الشمسية .  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64.  إعداد التصميمات 

الهندسية .  تقديم الستشارات فى مجال الطاقة المتجددة)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون رأس المال ولئحته 

التنفيذية (  التصدير والتوكيلت التجارية.   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم 

أعمال الوكالة التجارية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع 

مراعاة أحكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة غرفة D6 الكائن مقرها فى 9 ش الياسمين _قطعة 1880- الحى 

الرابع- المجاورة الثامنة

179 - الوسيم للتوريدات والتجارة شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

8306 ورقم قيد  24974    مركز عام  عن   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.   التوريدات العمومية .   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقة 701 - 6 ش التحرير - الدقي - 

الدور السادس

180 - وايت ليت للنتاج الفني شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

8307 ورقم قيد  24975    مركز عام  عن   - النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو 

والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة العمال الفنية من )تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - 

مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح ألوان( .  - إنتاج البرامج التليفزيونية )فيما عدا تملك استديوهات البث 

الذاعي أو التليفزيوني( .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

 - B603  لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة فيل رقم

كمبوند ريحانه - طريق الواحات -
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181 - يو اس اتش للتجارة والتوريدات USH FOR TRADING AND SUPPLIES شركة  رأس 

مالها 15,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8309 ورقم قيد  24977    مركز عام  عن  -

التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 443المجاورة 

الثانية - الحى الرابع -

182 - ميديا بلس لنتاج المحتوى اللكترونى MEDIA PLUS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   16-08-2022 برقم ايداع    8310 ورقم قيد  24978    مركز عام  عن  * انشطة من داخل ق72 لسنة 

2017:  - انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات  * أنشطة من خارج ق 72 

لسنة 2017:  - انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية  " على الشركة اللتزام بأفرد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

والحوافز الواردة بذات القانون"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 23 ش ابو السعود من الدكتور لشين - المريوطية - فيصل

183 - اكاسيا لند سكيب ACACIA شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم 

ايداع    8317 ورقم قيد  24980    مركز عام  عن المقاولت العامه ومقاولت العمال النشائية - القيام 

باعمال تنسيق وصيانه وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) الند سكيب( وتوريد وتركيب كافه 

مستلزماتها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع محمد ابو العطا - فيصل 

الرئيسى الطالبيه

184 - وايت كلود تيم wight cloud team شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

برقم ايداع    8321 ورقم قيد  24981    مركز عام  عن   التسويق العقاري وذلك دون الخلل بأحكام 

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

أن تشترك بأى وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبية بأعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة غرفه بشقة 4 ب ش مرسى محمود-ارض اللواء

185 - الكارما للتسويق العقاري ELKARMA FOR REALESTATE شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8322 ورقم قيد  24982    مركز عام  عن   - التسويق العقاري  .  

- التوريدات العمومية .  - التجارة العامة  و التوزيع  فيما هو مسموح به قانونا  .  - التوكيلت التجارية )تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد 

تعاونها على تخقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذللك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 1 برج 

الصحابة - شارع جمال الدين البنا - اللبيني -  المريوطية

Page 67 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

186 - اسلم محمد ابراهيم الكردي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

برقم ايداع    8323 ورقم قيد  24983    مركز عام  عن   أعمال التوصيف والتحليل وتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وأعمال تصميم وانتاج البرنامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها وإنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصوره وبيانات وإلنشطه المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره وبيانات إلي محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 3 ش عدي

187 - رواق لحلول العمال شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  8330 ورقم قيد  24986    مركز عام  عن 

حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال    ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة فيل 6 شارع خالد بن الوليد - مجاوره 7 

- غرب سوميد - 6 أكتوبر أول

188 - انفينتي فيلم برودكشن 

Infinity Film Production شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

8345 ورقم قيد  24988    مركز عام  عن   - النتاج الفني والعلني للفلم السينمائية والتليفزيونية 

والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعيه والتلفزيونيه وبيعها وتوزيعها   - اقامه وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالت ) التعليق الصوتي -الدوبلج -التصوير -المونتاج - الهندسه الصوتيه 

-الجرافيكس والنيميشن -الخراج - الديكور -الميك اب -الستايل -مجال العلقات العامه - السوشيال ميديا (  -

القيام باعمال المونتاج وكافه العمال الفنيه من ) تصوير -تسجيل صوت -ميكساج -دوبلج -مونتاج -تحميض -

نيجاتيف -تصحيح الوان الجرافيكس والنيميشن (   -اداره وتشغيل دور العرض السينمائي   -اعداد وتجهيز 

استديوهات التصوير والصوت وتاجيرها ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعي (   - بيع وتاجير 

كافه معدات التصوير والضاءة ) فيما عدا التاجير التمويلي (   - اقامه وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامه 

والفعاليات والمهرجانات الثقافية والغنائيه الرياضيه .   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر اوفي الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه و علي الشركه الحصول علي 

كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب 3 - الدور الرضي - فيل 115 - الحي 

16 - مجاوره 1

189 - باوزير للستثمار العقاري والتسويق العقاري BAWAZIR شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   17-08-2022 برقم ايداع    8347 ورقم قيد  24989    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72لسنة 

2017:  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم350لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017:  التسويق العقاري  تلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركزمالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, وكذا ل تتمتع 

النشطةخارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات    السارية وعلى 

الشركات الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 26 ش إسراء المعلمين
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190 - بلو برنت للخدمات التعليميه والستشارات blue print شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    8352 ورقم قيد  24991    مركز عام  عن اداره وتشغيل المدارس فيما ل 

يتعدى مرحله التعليم الثانوي  تقديم خدمات التعليم عن بعد  الوساطه في انهاء الجراءات الداريه امام الجهات 

الغير حكوميه  تقديم الستشارات) فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم 

بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في 

مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحه التنفيذيه  وذلك دون 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 14 شارع مصدق

191 - الشلقانى لخدمات النقل والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    8353 ورقم قيد  24992    مركز عام  عن خدمات النقل البرى للبضائع   ول 

يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب او البضائع )الداخلى و الدولى( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر 

المصرى او  خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمه بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلى و الدولى يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .  

بجهة محافظة الجيزة شقة 26 - الدور الثانى - 106 شارع الملك فيصل .

192 - اوتو صالون للتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

التوريدات العموميه .  وذلك دون الخلل بأحكام  ايداع    8356 ورقم قيد  24993    مركز عام  عن   

القوانين و اللوائح و اقرارت السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة .   و يجوز 

للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجة مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لما ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 372 أ - حدائق الهرام - البوابه الولي - الهرام

193 - أورورا للدعاية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8364 

ورقم قيد  24996    مركز عام  عن  الدعاية و العلن   النتاج الفنى و التوزيع للفلم السينمائية و 

التليفزيونية و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التليفزيونية و كافة العمال الفنية من )تصوير - 

صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان( .  تقديم الخدمات التسويقية   التسويق 

اللكترونى عبر النترنت   انشاء و تشغيل و أدارة المواقع اللكترونية  أنتاج المحتوى اللكترونى بصورة 

المختلفة من صوت و صورة و بيانات   النشطة المختعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صورت و صورة و 

بيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و الثقافى و الفنى   أعدات الدراسات و البحاث 

التسويقية و دراسات الجدوى للمشروعات .  أعداد التصميمات الفنية   القيام بأعمال الديكور الفنى   تقديم 

الأستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال و لئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهه باعمالها أو التى قد 

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

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة الدور الرابع 15 

ش طيبة
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194 - الهضبة للتجارة و التوريدات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

8365 ورقم قيد  24997    مركز عام  عن  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات 

العمومية - المقاولت العامة   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ا وفى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا رحكام القانون و لئحته التنفيذية   

مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 33 ش التقدم الثلثينى - عمرانية غ -العمرانية

195 - سيسبان للحلول الهندسية والمقاولت 

SYSBAN ENGINEERING SOLUTIONS AND CONTRACTING شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8366 ورقم قيد  24998    مركز عام  عن   -

اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير ومعالجة مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها   

اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي  -

تقديم الستشارات الهندسية  المقاولت العامة   التوريدات العمومية  - المخصصة للستصلح والستزراع .  -

) فيما عدا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية للنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة ع 2396 ش الشيخ محمد ابو زهرة - حي 2 - 

مج 8

196 - كوكيز تكنولوجي  cookies technology شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    8368 ورقم قيد  25000    مركز عام  عن   * انشطة من داخل ق 72 لسنة  

2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من انشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي.  - أعمال التوصيف 

و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم  و انتاج 

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

المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت و صورة و بيانات.  - ادخال البيانات علي الحاسب و بالوسائل 

اللكترونية.  - أعمال التوصيف و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - انتاج و تطوير النظم المدمجة و 

تشغيلها و التدريب عليها.  - أعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات.  - تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات.  - التصالت و خدمة النترنت.  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.  - حاضنات العمال التكنولوجية و ريادة 

العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت و صورة و بيانات الي محتوي رقمي بما في 

ذلك رقمنه المحتوي العلمي و الثقافي و الفني.  *انشطة من خارج قانون 27 لسنة 2017  -البيع بالعمولة.  -

تسويق المنتجات و الخدمات.  "علي الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 

بذات القانون"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي تعاونها في تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة 17ش ابو جعفر المنصوري من مصطفي المصري - فيصل
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197 - توب ترانسفير للتوريدات العمومية ومستلزمات الحلواني والتصدير شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8370 ورقم قيد  25001    مركز عام  عن التوريدات العمومية   

التصدير     تجارة كافة مستلزمات الحلويات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهياات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وعي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 21 ش عثمان بن عفان - بولق الدكرور

207 - اكتوبر للكافتيريات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

8405 ورقم قيد  25017    مركز عام  عن   اقامه وتشغيل وادارة وتملك واستئجار الكافتيريات الثابته لتقديم 

جميع انواع المشروبات الجاهزة ) عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع الوجبات الجاهزة والتيك اواي   ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

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

السالف هاو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة جامعه اكتوبر للعلوم الحديثه -تقاطع محور 26 يوليو مع طريق الواحات

212 - جولي أند بيوتي فارما 

Jolly and beauty pharma شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

8412 ورقم قيد  25022    مركز عام  عن   تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل  

التصنيع لدى الغير للكيماويات الغذائية والمكملت الغذائية والدوية البشرية والبيطرية والكيماويات 

والمستحضرات ومستحضرات التجميل والغذية والغذية الخاصة المستحضرات التشخصية والمطهرات 

والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعة  التصدير   يجوز لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على 

كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 17-عماره29-المجاوره 5-الحى16-
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198 - جولد مور للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8371 

ورقم قيد  25002    مركز عام  عن   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :  - تجارة الجملة و التجزئة داخل 

المناطق النائية و المجنمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزارء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و  356 لسنه 2008   -

استزراع الراضي المستصلحة و يشترط في هاتين  الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح و الستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع و ليس الري بطريق الغمر   فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس رقم 450 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  - 

الدارة و التسويق السياحي للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القري السياحية مع مراعاة القرار الوزاري 

رقم 300 لسنة 2012 بشآن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة و إجراءات الترخيص بها   -إقامة  

و تشغيل الفنادق ) الثابتة ( و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القري السياحية و النشطة المكملة او 

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية و استكمال المنشآت الخاصة بها و 

التوسع فيها علي ال يقل مستوي الفنادق و الموتيلت و الشقق والجنحة الفندقية و القري السياحية عن ثلثة 

نجوم و ال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحات المبينة من الطاقة اليوانية 

للمشروع  -صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  -اعمال التوصيف 

و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف اتواعها .  اعمال تصميم و انتاج البرامج 

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

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة بيانات  -ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونية    

ـ اعمال التوصيف و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف اتواعها .  ـ انتاج و تطوير النظم المدمجة و تشغيلها و 

التدريب عليها .  ـ اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات.  ـ تنفيذ و إدارة شبكات نقل و 

تداول البيانات.  ـ تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات .  - التصالت و خدمات النترت .   ـ 

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم 

الصناعية .  ـ انشاء و إدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .   ـ انشاء و 

إدارة مراكز الستشارات و الدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات و التصالت و تطويرها .  ـ 

حاضنات العمال التكنولوجية و دعم ريادة العمال .   ـ النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت 

و صورة و بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي و الثقافي و الفني .    آنشطة خارج ق 

علي الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة  72 لسنة 2017 :    ـ تقديم الخدمات اللوجيستية .    -

للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ات ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .   -  -

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 8 شارع محمد ال محمد الثاني فيصل - 

بولق الدكرور
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PEC - Progressive Engineers  For  199 - المهندسون المتقدمون للستشارات الهندسية

Engineering Consultation شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

8372 ورقم قيد  25003    مركز عام  عن تقديم الستشارارت الهندسية) فيما عدا الستشارارت القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمةلمباشرة نشاطها   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون.  بجهة محافظة 

الجيزة 4 ش أحمد عبد الرحمن عيسي من أحمد ماهر - فيصل

200 - بريميوم سورسينج للتصدير premium sourcing for exporting شركة  رأس مالها 

350,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8375 ورقم قيد  25004    مركز عام  عن   

التوكيلت التجارية تلتزم  التوريدات العمومية    التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   التصدير   

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و 

علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 44 المحور المركزي 

- مول السرايا - وحدة رقم 9- دور ارضي منخفض

201 - الوادى للتوريدات العموميه والستثمار الزراعى شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    8391 ورقم قيد  25008    مركز عام  عن   التجاره العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العموميه توريد وصيانه المستلزمات الكهربائيه والميكانيكيه  استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع . واستزراع الراضى المستصلحه . ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه 

فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 .   تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .   تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

الفنون و لئحته التنفيذي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة حد ال 2 كيلو متر خارج زمام الكيلو 65 بناحيه 

شرق طريق مصر اسكندريه الصحراوي - امبابه

217 - ديتس كريتيف Deets Creative شركة  رأس مالها 6,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    8427 ورقم قيد  25031    مركز عام  عن   تصميم العلمات التجارية وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 55 شارع ايران -

Page 73 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

202 - سكوب ام اس scope m. s شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

8392 ورقم قيد  25009    مركز عام  عن التوكيلت التجاريه    تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضهاا من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه 

لهذا الغرض   التوريدات العموميه   تقديم الستشارات التسويقيه في ما عدا الستشارات القانونيه والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه 

للنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذيه  تنظيم الحفلت والمؤتمرات  اعمال التوصيف والتحليل  غلط تصميم البرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات   

تقديم الستشارات العلميه فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه 

زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه للنشطه الشركات العامه في مجال 

الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس الماء ولئحته التنفيذيه   وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز 

للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها اوالتي قد تعاونها 

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

لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة ق 12بلوك 15/1 مجاورة 12غرب سوميد

203 - إبيكسلينك لحلول البرمجيات  Epicslink for software solutions شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    8395 ورقم قيد  25010    مركز عام  عن    - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصروة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

تندمج ف الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة 14 طارق بن زياد - مساكن العرائس - التعاون - الهرم

213 - اليابانية للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

8414 ورقم قيد  25023    مركز عام  عن المقاولت العامه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة 11 شارع بهلول متفرع من شارع الملك فيصل
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204 - وكالة دوفيز للبداع

Dovies Creative Agency شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

8397 ورقم قيد  25011    مركز عام  عن اعداد تصميمات الجرافيك والقيام بأعمال الجرافيك ومونتاج 

اللوان  اعداد وتصميم الفيديوهات الدعائية والعلنية الديچيتال  النتاج الفني والتوزيع المصنفات المسموعة 

والمرئية  اعداد وتجهيز استديوهات التصوير والصوت وأماكن التصوير وتأجير كل ماسبق )فيما عدا تملك 

استديوهات البث الذاعي(  بيع وتأجير كافة معدات التصوير والضاءة )فيما عدا التأجير التمويلي(  إدارة 

وتشغيل وايجار دور العرض السينمائي  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة  

التوكيلت التجاريه )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية(  

انشاء وتصميم وإدارة المواقع اللكترونية والتطبيقات اللكترونيه  إنتاج المحتوى اللكتروني بصورة مختلفة من 

صوت وصوره وبيانات   النشطه المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره وبيانات إلي محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة 24شارع عبدالعظيم راشد

205 - أطلنتك للحلول الصناعية

 ATLANTIC INDUSTRIAL SOLUTIONS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    8399 ورقم قيد  25012    مركز عام  عن التوريدات العمومية - المقاولت 

العامة  - تقديم الستشارات الهندسية  ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 0 توريد 

وتركيب مواسير وتنكات انظمة تغذية الخامات للمصنع 0 توريد وتركيب شبكات التكييف المركزى وكافة 

مستلزماتها 0 توريد وتركيب مستلزمات المرافق الساسية والبنية التحتية ) كابلت الكهرباء والنترنت ( 

الخاصة بالمصانع والشركات 0 توريد وتركيب انظمة ومعدات مكافحة الحريق 0 مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003 0 التوكيلت التجارية , تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اي حق هي مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض . اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . 

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها . بيع وتوزيع البرامج والتطبيقات . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

شقة 2 - الدور الرابع - 150 ص - حدائق الهرام

206 - جينيس للتجارة اللكترونية والتوريدات شركة  رأس مالها 19,900.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    8401 ورقم قيد  25013    مركز عام  عن   التجارة اللكترونية عبر النترنت   -التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة مكتب  RES 429 قطاع 04 مول اركان ريجيس
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208 - أر . أى .  دى للستثمار والتطوير العقارى R.E.D شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    8406 ورقم قيد  25018    مركز عام  عن   -الستثمار العقارى   -التسويق 

العقارى -  -التطوير العقارى   -الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيل والشقق الفندقية والقرى السياحية مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات 

الترخيص بها.  -استصلح وتجهيز الراضى بالرافق الساسية التى تجعها قابلة للستزراع واستزراع الراضى 

المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008  -المقاولت العامة   -اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب التنمية البشرية   -الصيانةالمتنقلة لكافة المنشأت والمبانى   يجوز للشركة ان 

تكون ها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين والللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الول ـ 

عمارة 248ل ـ شارع الجيش ـ حدائق الهرام

209 - ارمايه لتجاره الجمله والتجزئه للملبس  armaia شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    8407 ورقم قيد  25019    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017:  -تجاره الجمله والتجزئه للملبس )داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما 

عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008(  انشطه خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017:  -التسويق اللكتروني   تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي 

حده وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   

يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

شقه 20 -الحي11-مج2-

210 - إيجارك للبرمجيات IGARAK شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  ايداع    8408 ورقم قيد  25020    مركز عام  عن   

أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها؛  -

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من  ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها؛  -

أعمال التوصيف  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية؛  - صوت وصورة وبيانات؛  -

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها؛  - والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها؛  -

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات  التصالت وخدمات النترنت.  -

تقديم  تقديم خدمات القيمة المضافة.  - الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني.  -

خدمات التحصيل والدفع اللكتروني )الغير حكومي(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 1 - الدور الرض-4 شارع جابر حجاج متفرع من 

جمال الدين الفغاني - الهرم -
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 ESMART CARE FOR COSMETICS TRADING211 - سمارت كير لمستحضرات التجميل

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    8411 ورقم قيد  25021    

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي  تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل .   مركز عام  عن   

وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 47 شارع عقبة ابن نافع -الهرم-

214 - إنجاز للحلول الرقمية ENGAZ شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    8417 ورقم قيد  25025    مركز عام  عن انشطة من داخل ق 72لسنه o  2017صناعة تكنولوجيا 

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

التعهيد ,وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجى.  oأعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  oأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

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

وصورة وبيانات.  oإدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   oحاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  oالنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى 

رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى.  oالنشطة من خارج ق 72 لسنه 2017  التجارة 

اللكترونية والتسويق اللكترونى  oانشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية.  وعلى الشركة اللتزام بإفراد 

حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ,على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الورادة بذات القانون  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة شقة 6 - عمارة 12- عبد العزيز شحاته - المعتمدية

215 - البواسل لستصلح واستزراع الراضي شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    8421 ورقم قيد  25026    مركز عام  عن أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق 

الري الحديثة في الستزراع وليس بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   شراء وبيع 

وتقسيم الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية ) كهرباء   مياه   صرف ( تلتزم الشركة بافراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 7102 ,وكذا ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  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 التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة فيل مشاري كمبوند نيازي شرابي - بجوار المنصورية كمبوند - منشأة رضوان - منشأة القناطر
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216 - محمد مفتاح بريك وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

تجارة الجملة  ــ 8426 ورقم قيد  25030    مركز عام  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  

والتجزئة , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

ورد بقــرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس  الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  

التسويق اللكتروني عبر النترنت.    على  الدعاية والعلن.   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  

الشركة اللتزام بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول  على كافة التراخيص اللزمة بمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

- أمام مدينة الثقافة والعلوم - المحور المركزي الجيزة وحدة رقم 103/1 - عقار 67 - الحي الحادي عشر 

218 - أرت بالعربي ART BILARABI شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

التسويق  إنشاء وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونية.  - ايداع    8428 ورقم قيد  25032    مركز عام  عن  

إعداد وتصميم الدورات التدريبية  تقديم خدمات التعليم والتدريب عن بعد.   اللكتروني عبر النترنت.  -

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  والكورسات.

بمناسبة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عمارة 

223 - القوات المسلحة - فردوس الجيش -

219 - اب تريند للهدايا   Up Trend شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    8430 ورقم قيد  25033    مركز عام  عن  تجارة وتوزيع الهدايا الدعائية والكسسوارت والمنتجات 

الدعائية بكافة انواعها, والتوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

وحدة رقم 203 / 204 - المبنى رقم 4 - الدور الثانى - كابيتال بيزنس بارك -

220 - كتشنت للمطابخ السحابيه واداره المطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    8443 ورقم قيد  25037    مركز عام  عن  1 -تجهيز المطابخ والمطاعم وادارتها واعاده 

تأجيرها وبيعها   2-التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   3-التوريدات العموميه  وذلك دون 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 68ش خاتم المرسلين - العمرانيه
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221 - تراست لتصنيع مهمات المباني TRUST شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    8445 ورقم قيد  25038    مركز عام  عن انشطه من داخل ق 72 لسنة 

2017 :   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع واجهات المباني  ) PVC وملحقاته (  انشطه من خارج ق 72 لسنة 

2017 :   - توريد واجهات المباني ) PVC وملحقاته (   علي الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزول اعمال شبيهة باعمالها او التقيد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تستريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه   مع مراعاه احكام القانون واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 3 ش عبد الناصر الطحاوي - قسم ابو النمرس - زاوية ابو مسلم 

-

226 - زويا للتسويق العقاري

Zoya Realestate Morketing شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

8470 ورقم قيد  25045    مركز عام  عن  التسويق العقاري وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة الدور الرضي - 44 المحور المركزي

222 - باور فوكس لتجارة المواد الغذائية 

Power fox شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8462 ورقم قيد  

25041    مركز عام  عن   انشطة داخل ق 72 لسنة 2017 تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية داخل 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع 

مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008 انشطة خارج ق 72 لسنه 2017 تصنيع المواد الغذائيه لدي الغير تلتزم الشركة بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون يجوز للشركة آت تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونا على تحقيق 

غرضها في مصر أو فالخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 5 ش شعبان ابو بكر بولق الدكرور
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223 - اي سيمانتكس isemantics شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

8463 ورقم قيد  25042    مركز عام  عن   - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت, بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات, و مراكز البيانات, و أنشطة التعهيد, و تطوير البرمجيات, و 

أعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف  التعليم التكنولوجي.  أ (

أعمال تصميم و إنتاج البرامج و التطبيقات و إنشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية  أنواعها.  ب (

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة  من صوت و صورة و بيانات.   و تشغيلها و التدريب عليها.  ت (

أعمال التوصيف و التصميم والتطوير لنظم  إدخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل اللكترونية  أ ( ث (

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  أ(أعمال التوصيف و  الحاسبات بمختلف انواعها  ب (

تنفيذ وإدارة شبكات نقل و تدوال البيانات   5-  التصميم والتطوير لشبكات و نقل وتداول البيانات  ب (

التصالت و خدمات النترنت  10- إنشاء و إدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  13- النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت و صورة و بيانات إلى محتوى رقمي 

بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي و الثقافي و الفني.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارت 

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة 

الجيزة 2ش ودي النيل المهندسين- قسم العجوزة

224 - نوجا لتجارة المواد الغذائيةNOGA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    8464 ورقم قيد  25043    مركز عام  عن   تجارة وتوريد المواد الغذائية - ادارة وتشغيل الكافيهات 

الثابته  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تدمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مرعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمه لمباشره نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة 

 شقه 4 - عماره 572 - شارع الربيع - المجاوره الثانيه - الحي الثاني -

225 - مانيا للخدمات التعليمية Mania شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

ايداع    8465 ورقم قيد  25044    مركز عام  عن   ـ تقديم خدمات التعليم عن بعد   ـ اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

302  ح ـ حادائق الهرام ـ الهرم

227 - داتا ايفينتس سليوشنز  DATA EVENTS SOLUTIONS شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8477 ورقم قيد  25048    مركز عام  عن -إقامة وتنظيم 

المؤتمرات والمعارض )عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة(  -التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمل شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة 20ش احمد الشطوري متفرع من شارع الدقي -
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228 - رخاء المعمارية  للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

الستثمار و التطوير العقارى   - 21-08-2022 برقم ايداع    8480 ورقم قيد  25050    مركز عام  عن -

المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة و مقاولت أعمال انشاء و تشييد و بناء الوحدات السكنية و 

إدارة المشروعات " مع  المنشأت التعليمية و المستشفيات و المراكز الطبية و العيادات و الندية الرياضية .  -

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا  لما ورد بموافقة و إجراءات 

مقاولت  اقامة و تشغيل و ادارة المدارس ) فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى (   - الترخيص بها "   -

إنشاء  إنشاء و إدارة و تشغيل مدارس و معاهد التعليم الفنى .   - إنشاء المبانى التعليمية بكافة أنواعها .   -

انشاء و تشغيل و ادارة المولت و المراكز التجارية و  انشاء و إدارة و تشغيل الحضانات .  - الجامعات .  -

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا  الدارية .  -

إقامة و تشغيل و إدارة معارض السيارات .   - الكحولية ( و تقديم جميع انواع المأكولت و التيك اواى .  -

إقامة و تشغيل و ادارة مراكز خدمة و صيانة السيارات .   مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم ) 4 ( - الدور الول - 65 شارع محى الدين أبو العز 

-

229 - الصفوة جلوبال للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

المقاولت  الستثمار و التطوير العقارى   - برقم ايداع    8481 ورقم قيد  25051    مركز عام  عن   -

العامة و المتكاملة و المتخصصة و مقاولت أعمال انشاء و تشييد و بناء الوحدات السكنية و المنشأت التعليمية و 

إدارة المشروعات " مع مراعاه القرار  المستشفيات و المراكز الطبية و العيادات و الندية الرياضية .  -

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا  لما ورد بموافقة و إجراءات الترخيص بها 

مقاولت إنشاء المبانى  اقامة و تشغيل و ادارة المدارس ) فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى (   - -   "

إنشاء الجامعات .  - إنشاء و إدارة و تشغيل مدارس و معاهد التعليم الفنى .   - التعليمية بكافة أنواعها .   -

انشاء و تشغيل و ادارة المولت و المراكز التجارية و الدارية .  - انشاء و إدارة و تشغيل الحضانات .  -

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( و تقديم 

إقامة و تشغيل و ادارة  إقامة و تشغيل و إدارة معارض السيارات .   - جميع انواع المأكولت و التيك اواى .  -

مراكز خدمة و صيانة السيارات .   مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة 65 شارع محى الدين أبو العز

230 - عبدالعزيز للمطاعم والكافيهات والتجارة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    8482 ورقم قيد  25052    مركز عام  عن      انشاء وتشغيل واداره المطاعم 

والكافيهات والكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه وتقديم  جميع انواع الماكولت 

والواجبات السريعه والخفيفه والتيك اواي   التجاره العامه والتوزيع في ما هو مسموح به قانونا    المقاولت 

العامه   والتصدير   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه بعملها او التي تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك وفقا لحكام القانون او لئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 3 برج المروه عمارات الشركه الوطنيه اللبينى الرئيسي الهرم
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231 - سيفن ميديا هاوس Seven Media House شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    8485 ورقم قيد  25054    مركز عام  عن نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو 

إستئجار إستديوهات أو معامل النتاج السينمائى أو دور العرض أو تشغيلها بما فى ذلك من تصوير وتحميض 

وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب 2_ الدور 11 _ 112 محى الدين ابو العز _ المهندسين 

_

232 - نينوز بيكرى NINOS BAKERY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    8487 ورقم قيد  25056    مركز عام  عن    توريد وبيع الحلوى والمعجنات - التجاره العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا - التوريدات العمومية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ 

لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 67 شارع الفريق عبدالمنعم رياض متفرع من شارع البطل احمد 

عبدالعزيز

233 - تريمف للتجارة والتوريدات TRIUMPH trading &supplying co شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8490 ورقم قيد  25058    مركز عام  عن توريد  

التجارة العامة والتوزيع  توريد مواد ومستلزمات التعبئة والتغليف بكافه انواعها.  - الورق بكافة انواعه   -

التوريدات العمومية .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  فيما هو مسموح به قانونا .  -

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

الجيزة مكتب 2 عمارة رقم 1 -الحى الثالث -المجاورة الولى -

234 - هوت ريدز HOT REDS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

8491 ورقم قيد  25059    مركز عام  عن إقامة و تشغيل و إدارة المطاعم الثابتة و الكافتريات لعداد و 

تجهيز و تقديم جميع أنواع المأكولت و الوجبات الغذائية و المشروبات )عدا الكحولية( و التيك أواى  وذلك دون 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة مركز المدينة التجارى قطعة 21 المحور المركزى الحى الرابع 

6 اكتوبر ثانى

235 - إم يو إم أورجانيكس MUM Organics شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    8492 ورقم قيد  25060    مركز عام  عن  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا/التوريدات العمومية. استغلل العلمات التجارية )الفرانشايز( إقامة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة والندوات عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة( تجارة وتوزيع وتسويق وتسجيل مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكملت 

الغذائية والغذية الخاصة والعشاب العطرية والطبية ومستلزمات اللبان وتصنيع كل ماسبق لدي الغير. يجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفه أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية , مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

فيل 11 شارع العقيد ابراهيم عبدالفتاح - الحي المتميز
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236 - بيلد يور كاريير  Build Your Career شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    8493 ورقم قيد  25061    مركز عام  عن  تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية  لنشطة الشركات في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 28 شارع رفاعة - ميدان المسا حة

237 - يونى مد برايم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8495 

ورقم قيد  25063    مركز عام  عن  تقديم الخدمات التسويقية . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او  تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعات أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 2 ش الفواكة - الدور الرابع -

ميدان مصطفى محمود -المهندسين

238 - كابيتال وولف للمقاولت العامة   CABETAL WOLF شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

مقاولت  المقاولت العامة .   21-08-2022 برقم ايداع    8496 ورقم قيد  25064    مركز عام  عن   

التوريدات العمومية .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي  أعمال البناء والتشييد والتشطيبات .  

وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة القطعة 1018- مجاورة 5 - الحي الرابع - قسم 

أول أكتوبر

239 - براقماتيك  للتوريدات العموميه والتجارة والتصدير   Pragmatic شركة  رأس مالها 15,000.000 

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8506 ورقم قيد  25067    مركز عام  عن   ..التوريدات العموميه 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا الستثمار العقاري والتطوير العقاري ..التصدير .الشحن البحري 

والجوي . إعادة هيكلة االشركات من الناحية الدارية وإعادة الهيكلة الدارية للشركات .القيام بأعمال الوساطة في 

إنهاء الجراءات الداريه أمام الجهات غير الحكوميه . الدارة والتسويق السياحي . إدارة المشروعات عدا 

الدارة الفندقيه . اعمال التغليف والتعبئه لدي الغير ..صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات..انشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت   وتطويرها ..والتصدير  وذلك 

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

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 16 ش انس ابن مالك المهندسين
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240 - اكستول للتوريدات العموميه والتجارة     Extol شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    8507 ورقم قيد  25068    مركز عام  عن   ..التوريدات العموميه التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا الستثمار العقاري والتطوير العقاري ..التصدير .الشحن البحري والحوي . 

إعادة هيكلة االشركات من الناحية الدارية وإعادة الهيكلة الدارية للشركات .القيام بأعمال الوساطة في إنهاء 

الجراءات الداريه أمام الجهات غير الحكوميه . الدارة والتسويق السياحي . إدارة المشروعات عدا الدارة 

الفندقيه . اعمال التغليف والتعبئه لدي الغير ..صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي 

.إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات..انشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات    والتصالت وتطويرها ..والتصدير  وذلك دون 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الطابق الثامن 59 ش المدينة المنورة المهندسين

241 - الدرة الماسية شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8511 

ورقم قيد  25069    مركز عام  عن - إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات وما تضمه من أنشطة علجية أو 

تطبيقية ) الدارة من الناحية الدارية فقط (   - إقامة وتشغيل وأدارة مراكز طبية متخصصة في ) النساء والقلب 

(   - إقامة وإدارة وتشغيل الصيدليات   - تجارة العضوية ومستلزمات الطبية   - إقامة وإدارة وتشغيل مراكز 

التجميل والعناية بالبشرة   - إقامة وتشغيل وإدارة مراكز علج اللم و التردد الحراري   - إقامة وإدارة وتشغيل 

مراكز العلج الطبيعي والتأهيل   - السياحة العلجيه للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات 

والمراكز الطبية والعلجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير 

المختص بالسياحة , يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعات 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة هضبة الهرام 8 ص - الدور الرابع - الهرم

242 - ليمتلس ميد للصناعات الدوائية شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

8512 ورقم قيد  25070    مركز عام  عن تجاره وتسويق وتوزيع وتوريد والتسجيل لدى الجهات المختصة 

بأسم الشركه ولصالحها للدوية البشرية والبيطريه وخاماتها واللقاحات والمصال ومستحضرات التجميل 

ومعدات ومستلزمات مصانع العلف والمزارع والمعامل والمستحضرات والمستلزمات الطبية والجهزة الطبيه 

والمحاليل الطبية بجميع انواعها والمكملت الغذائية والكيماويات الطبية والغير الطبية ومواد التعقيم المعملية 

والمنظفات والمطهرات والمبيدات والعطور والزيوت العطرية والمنتجات الغذائية والغذية الخاصة واللبان 

وبدائل اللبان والمستحضرات العشبية واضافات العلف السائله والبودرات والبرمكسات وتصنيع وتغليف 

وتعبئة كل ماسبق لدى الغير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 1ش مصباح  

التلتيني الجديد-الهرم-

243 - الزمزم للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

المقاولت العامة   ويجوز للشركة ان  التوريدات العمومية    8523 ورقم قيد  25074    مركز عام  عن 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة ش1 - ع 9 د - وادى الربيع - مساكن 

رامو - الحى المتميز
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244 - ليجسى للنتاج الفنى والسينمائى 

Legacy Productions شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

النتاج الفني من انتاج الفلم السينمائية والتلفزيونيه والفيديو  o  8524 ورقم قيد  25075    مركز عام  عن

القيام  o  . والمسرحيات والمسلسلت الذاعيه والتلفزيونيه والبرامج الصوتيه والتلفزيونية وبيعها وتوزيعها

بأعمال المونتاج وكافة العمال الفنية من )تصوير - تسجيل صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض 

اعداد  o  . ادارة وتشغيل دور العرض السينمائي o  .)نيجاتيف - تصحيح الوان الجرافيكس والنيميشن

وتجهيز استديوهات البث وأماكن النصوير والصوت وتأجيرها )كل ماسبق فيما عدا تملك استديوهات البث 

بيع وتأجير كافة معدات التصوير والضاءة )فيما عدا التأجير التمويلي(  o  .الدعاية والعلن o  .)الذاعى

تنظيم وادارة المؤتمرات والحفلت العامة والمهرجانات  o  .تصميم وبيع وتأجير المساحات العلنية o  .

الفنية والثقافية والغنائية والمعارض )فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمةلكل معرض على 

حده( .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 1 - الدور الول - 1 

شارع كمال ابراهيم خليل مع شارع خان يونس - المهندسين

245 - جابر ستون اند بيلدنج  GABER STONE AND BUILDING شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8525 ورقم قيد  25076    مركز عام  عن   

استغلل المناجم والمحاجر  المقاولت العامه  التوريدات العموميه  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك 

بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة الترخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 10 شارع الوفاء والمل من شارع متولى 

الشعراوى الهرم

246 - إم أي سي ماركيت MicMARKIT شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    8527 ورقم قيد  25078    مركز عام  عن   اعداد دراسات الجدوى للمشروعات - تقديم 

الخدمات التسويقية للمنتجات والخدمات . - تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا ما يتعلق بسواق الوراق الماليه 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص ??. من 

قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( . - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( - المشروعات التي تستثمر 

في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 23 - 3 شارع محمود الجمال حسن محمد - الهرم

247 - مادونا نيلز Madonna  nails شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    8528 ورقم قيد  25079    مركز عام  عن اقامه تشغيل مركز لقص الشعر وتجميل الظافر) بيوتي 

سنتر(  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها وتشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 17 ش الجزائر المهندسين
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248 - الصخرة لستصلح الراضى الصحراوية والزراعية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    8529 ورقم قيد  25080    مركز عام  عن  استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع 

وليس الرى بطرق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنه 2008  تربيه 

جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان او التسمين او اللحوم  تربيه جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ أو انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  يجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه 

بااعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفه أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

11ش محمد الخراط اول القصبجى المنيب

249 - سول دايزين للتجارة      

Soul designs شركة  رأس مالها 6,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8531 ورقم قيد  

25081    مركز عام  عن   التجارة الكترونية عبر النترنت   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمارسة هذة النشطة ويجوز لشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 6 شارع عمرو سالم - طريق مصر اسكندرية 

الصحراوي - خلف فندق الواحة - كرادسة

250 - جودوين للتوريدات العموميه GoodWin شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    8532 ورقم قيد  25082    مركز عام  عن   تجاره جميع مستلزمات المعامل 

والمنتجات الورقيه والكرتونيه والكيماويه عدا المواد والكيماويات الخطره  التوريدات العموميه  توريد الخامات 

الطبيه  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال 

اعمال شبيها بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تتندمج 

في الهئيات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 44المحور المركزي -مول السرايا-دور ارضي منخفض-مدخل 2

251 - تالنت سيس لنظمة القياس والتحكم  TALENTSYS شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    8533 ورقم قيد  25083    مركز عام  عن   توريدات عمومية  مقاولت عامة  

توريد وتركيب اجهزة ومعدات وانظمة التحكم والقياس وتكنولوجيا البرمجيات والمعلومات مع مراعات قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة2003 .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزة وانظمة القياس 

والتحكم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركلت وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللذمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

170 ح  حدائق الهرام
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STELLAR FOR CONSULTING &  252 - ستيلر للستشارات وادارة الصول

MANAGEMENT  شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8542 

ورقم قيد  25085    مركز عام  عن            إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها تقديم الستشارات (فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) . - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية -التسويق العقارى - ادارة الصول العقارية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008      مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة شقة 2 - الدور 5 - 22 ش جول جمال - المهندسين

253 - فوركس مركز الرافعات الشوكية Forks Forklift Center شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت 

تاجير معدات المناولة عدا  فى   22-08-2022 برقم ايداع    8546 ورقم قيد  25088    مركز عام  عن   

صيانة المعدات الكهروميكانيكية .    بيع وتاجير معدات الفوركليفت عدا التاجير التمويلي .    التاجير التمويلي .  

التوريدات العمومية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع 

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

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 74 ص - حدائق الهرام

254 - سويفى للمقاولت و التوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    8550 ورقم قيد  25089    مركز عام  عن المقاولت العامة , التوريدات العمومية , مقاولت 

اعمال الرخام و اعمال السباكة و توريد و تركيب كل ما سبق و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة بالدور الول - عقار رقم 60 

- شارع عبد المجيد رضوان - ساقية مكى -

255 - ان واي ان العقارية NYN REAL ESTATE FIRM شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    8571 ورقم قيد  25098    مركز عام  عن  التسويق العقاري   يجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 

4 كورت يارد , المجاورة الولى , الحي الثاني عشر

256 - يمن اعمار للتطوير العقارى و أعمال التشطبيات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    8574 ورقم قيد  25099    مركز عام  عن   التطوير العقارى  .مقاولت 

اعمال التشيطيبات  يجوز لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى خارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين و الوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 1 شارع الصفا من شارع حمد ال الثانى من ش فيصل _ اول فيصل _
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257 - نقطة بداية لغد افضل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

8580 ورقم قيد  25100    مركز عام  عن :   - الخدمات التسويقية   - الحق العمالة المصرية للعمل بالداخل   

- الواساطة فى انهاء الجراءت الدراية امام الجهات غير الحكومية   - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية مهارات الموارد البشرية   -  تنظيم المعارض والمؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة ) فيما عدا 

السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

اشتراك باي وجو من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقأ لحكم القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السرية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشأطها  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 360 - شقة رقم 

303 الدور الثالث - الهرام

258 - سكاي فيو لدارة المشروعات SKY VIEW PROJECT MANAGEMENT شركة  رأس مالها 

إدارة  100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8584 ورقم قيد  25102    مركز عام  عن 

المشروعات              مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و            

إنشاء وإقامة وتشغيل  الستثمار العقاري والتسويق العقاري .   وفقآ لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها   

وإدارة وتجهيز المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع 

إقامة وتشغيل وإدارة وحدات الطعام المتنقلة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا  المأكولت والتيك آواي .  

تخطيط وإقامة  إنشاء وإقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والدارية والمولت .   الكحولية( والمأكولت .  

إنشاء وإدارة وتشغيل الملهي  التوريدات العمومية .   o. المدن العمرانية الجديدة وتنمية المناطق العمرانية

الترفيهية للطفال .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة عمارة 76أ 

- مجاورة 3 - حي 13

259 - ار اتش سى للستشارات الماليه RHC شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    8586 ورقم قيد  25104    مركز عام  عن   تقديم الستشارات المالية و الدارية و استشارات 

التدريب في مجال التسويق و المبيعات ) فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون رأس المال و لئحته التنفيذية(    

إقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية    اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .   و ذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ,  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 2 ش عبد الونيس - المطبعة - فيصل

260 - إستكشاف للجهزة العلمية EXPLORATION OF SCIENTIFIC شركة  رأس مالها 

800,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8588 ورقم قيد  25105    مركز عام  عن  

تجارة الجملة والتجزئة للجهزة العلمية وأجهزة كشف المياة الجوفية وأجهزة كشف المعادن ,  داخل المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج منا بجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الجيزة وحده 2 -ابراج سيتي ستار - برج7 - الدور الخامس
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261 - يونت اكس للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

8589 ورقم قيد  25106    مركز عام  عن   التسويق العقارى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة وحده رقم 308-  بلزا 34  - 34 شارع الشباب

262 - ديجافو للمقاولت العامه واعمال   Dejavu شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    8598 ورقم قيد  25111    مركز عام  عن  1- المقاولت العامه             2- 

مقاولت اعمال التشطيب والديكور وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

مكتب 9 بالدور الثانى متكرر-الياسمين مول-برج1-القطعه رقم1/31 الحي الثامن-

263 - هوملي للجهزة الكهربائية Homely شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    8614 ورقم قيد  25118    مركز عام  عن التسويق اللكتروني عبر النترنت للجهزة 

الكهربائية و الدوات المنزلية.   التوريدات العمومية  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

التوكيلت التجارية ) تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

(   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كمان يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاه أحكام القوانين 

و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 20 شارع احمد الشاطوري - الدقي -

264 - كابيتال نورد للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    8621 ورقم قيد  25122    مركز عام  عن   التسويق العقارس   الستثمار العقاري   شراء وبيع 

الشقق والوحدات السكنيه والداريه والعقارات المبنيه والراضي   التجاره العامه والتوزيع في ما هو مسموح به 

قانونا   التوريدات العموميه   المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه   الداره والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقيه والقري السياحيه مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات 

الداره الفندقيه وفقا لما ورد بموافقة وإجراءات التراخيص   اقامه وتشغيل الفنادق الثابته ويخوت السفاري 

والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها   التصدير   اقامه وتشغيل 

واداره المطاعم   والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه وتقديم جميع انواع الماكولت 

والتيك اوي   شراء وبيع وتأجير السيارات لحساب الشركه ولحساب الغير عدا التأجير التمويلي والليموزين 

يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك من اي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج ثم يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه في مباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 2 شارع علي البربري من شارع عبداللطيف عبدالفتاح  متفرع من شارع العريش  الهرم الطالبيه
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265 - برو للسكان والتعمير شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

8622 ورقم قيد  25123    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزارء 

مشروعات السكان التى  رقم 350 لسنة 2007 وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .   

يتم تاجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى ,بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة 

مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان  سكنية , سواء اقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة ابنية .   

الموجهة لمحدودى الدخل .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .   

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة الوحدة الدارية رقم 9 - الدور الول فوق الرضى - لزوردى مول - 

الحى الثامن

273 - فورست للتجارة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    8692 ورقم قيد  25138    مركز عام  عن   التجارة العامة - التوريدات العمومية - التصدير 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

 AX تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 22 عمارة 197 نموذج

الدور الثانى بعد الرضى مشروع دجلة بالمز

NEW LIFE FOR THE ESTABLISHMENT AND 266 - نيو ليف لقامة وادراة المراكز الطبية

MANAGENT OF MEDICAL CENTERS  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل وانشاء وادراة  24-08-2022 برقم ايداع    8651 ورقم قيد  25126    مركز عام  عن   

مركز طبي متخصص في الصحة النفسية .   تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء 

تقديم الستشارات النفسية والرشاد السري )  نشاطها حتى يثتثنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها   

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  

الموارد البشرية وتعديل السلوك .  يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة لعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مرعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة قطعة الرض رقم 101-102 - الدور الرضي بالمبني المقام عليها بحوض البساتين رقم 13- 

بزمام شبرامنت - طريق سقارة - مركز ابو النمرس
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267 - تارجت باور لحلول الطاقة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    8652 ورقم قيد  25127    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتجميع وحدات توليد الديزل 

والطاقة الشمسية والمتجددة والصناعات الحديدية وتشكيل المعادن .  تجارة الجملة والتجزئة للمعدات والمولدات 

الكهربائية )داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه 

الهيئة مسبقا مع مرعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومرعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنه2008 (.  -اعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوي للمشروعات 

الستثمارية في مجال البنية الساسية.  - مقاولت العمال اللكتروميكانيكية ) التكييف وانظمة الحريق 

والمصاعد الكهربائية واللوحات الكهربائية ولوحات التحكم الكترونية (.  - تقديم الستشارات الهندسية والدارية 

) فيما عداما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسية زيادة راس 

المال والستحواذوكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية  لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية(.  - التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية (.  تلتزم الشركة بافراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنه2017 وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون..   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

الشقة رقم 7 بالدور الثالث بعد الرضي عقاررقم 67 شارع الهرم

268 - : أكواريوس للنتاج الفني والتوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    8667 ورقم قيد  25131    مركز عام  عن  النتاج الفني و التوزيع للفلم السينمائيه و 

التلفزيونية و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و  كافة العمال الفنيه من )تصوير- 

صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف .. تصحيح الوان (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  أو التي قد تعاونها على 

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

وذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 3 ش مصدق - الدقى

269 - دايموند للتطوير والدارة شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

وإقامة و تشغيل و إدارة المراكز  إدارة وتطوير المشروعات . 8680 ورقم قيد  25132    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات في مجال إدارة المشروعات ومجال الزراعة ) في ما عدا ما يتعلق بأسواق  التجارية 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا لستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

تقديم خدمات النظافة ومكافحة  المنصوص عليها في مادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   

التجارة العامة والتوزيع في ما هو  والتوريدات العمومية . الحشرات والقوارض .   المقاولت العامة .  

تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) فيما عدا السياحية وبشرط استصدار  مسموح به قانونا  .  

الستيراد والتصدير ) تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121  o. ) التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ( .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة 431 ط - حدائق الهرام -
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270 - إسينس للستثمار العقارى وخدمات رجال العمال ESSENCE شركة  رأس مالها 55,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8682 ورقم قيد  25133    مركز عام  عن   الستثمار والتسويق 

والتطوير العقارى , تقديم خدمات رجال العمال من ) فاكس - تصوير ( , تاجير السيارات لحساب الغير ) فيما 

عدا التاجير التمويلى والليموزين (  وذلك دون الخلل  باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 26 ش الظافر - الهرم

271 - الشويخ لتشغيل المعادن والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    8687 ورقم قيد  25134    مركز عام  عن  انشطة داخل ق 72 لسنة 2017  

اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل المعادن.  .انشطة خارج ق 72 لسنة 2017   توريدات العمومية   تلتزم الشركة 

بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارة بقانون الستثمار وفي حالة عدم اللتزام الشركة  بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, وكذا ل تتمتع   

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية بأعمالها   او التي قد تعونها علي 

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

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 37 ش كامل يونس - 

ك 26 طريق اسكندرية الصحراوي- كرداسة

272 - تى بى ايه كريتيف هاوس   TBA CREATIVE HOUSE شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8691 ورقم قيد  25137    مركز عام  عن الدعاية و العلن  - 

التوريدات العمومية - التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوكيلت التجاريه . تلتزم الشركة 

باحكام  القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , و ل ينشئ تاسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة و بما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض - القيام باعمال اعداد و تنظيم و تنفيذ الحملت العلنية و الدعائية 

.  و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارس هذه النشطة  و يجوز للشركة ان تشترك باى وجهه من الوجوه مع الشركات  و غيرها التى تزاول 

اعمال شبيه باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها و كذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقه 122 - الدور 12 - 

بالعقار رقم 10 شارع جزيرة العرب - المهندسين

274 - رست ماركت شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8693 

ورقم قيد  25139    مركز عام  عن   تجارة السلع الغذائية وادوات ومستحضرات التجميل والدوات المنزلية 

والجهزة المنزلية والحذية والملبس والكسسوارات جملة وتجزئة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

بع قانونا.  تملك واقامة التشغيل وادارة المحلت التجارية )السوبر ماركت( والمراكز التجارية والهايبر ماركت 

والمولت.  التصدير.  التوكيلت العمومية.  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء تاسيس الشركة اي حق في المزاولة وغرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 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 

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

تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 2 بالعقار رقم 114 شارع 

التحرير
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275 - هانيمون كريتورز ااتسويق السياحي Honeymoon Creators شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8695 ورقم قيد  25140    مركز عام  عن   الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها .   *اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او 

ترفهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها علي ال يقل مستوي 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن  ثلث نجوم واليزيد اجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع , وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز 

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

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 8 - 

شارع عبدالرحمن الشرقاوي - شقة 6 - الدور 4 -

291 - بريليانت التوريدات العمومية Brilliant شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    8768 ورقم قيد  25162    مركز عام  عن  التوريدات العمومية   تقديم خدمات 

النظافة لكافة المنشآت والمبانى  تقديم خدمات رجال العمال ) فاكس - تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر(  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ول ئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

الدور الرابع 13 ط حدائق الهرام - الهرم

292 - جرافي فارما للدويةGravi Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

التصنيع لدي الغير للدوية البشرية والبيطرية  o   برقم ايداع    8777 ورقم قيد  25167    مركز عام  عن

تجارة  o  .والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخامات الدوائية و النباتات الطبية

وتوزيع وتسويق الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميلةالمستحضرات الطبية 

والخامات الدوائيه والنباتات الطبية والمستلزمات والجهزه الطبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر اوفي الخارج, كما يجوز لها ان تندمج ف الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا ل حكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلىى 

الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 22شارع محمود عبد 

العال العمرانيه
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276 - بكرة لصناعه المحتوى البداعي bokra for creative content شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8696 ورقم قيد  25141    مركز عام  عن انشطه 

داخل قانون 72 لسنه 2017 :   صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت   بما تشمله من أنشطة صناعية 

وتصميم وتطوير اللكترونيات , ومراكز البيانات وانشطة التعهيد , وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي ,   

تصميم وإنتاج البرامج .  اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها   اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها 

والتدريب عليها .  انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات   ادخال البيانات علي 

الحسابات بالوسائل اللكترونية   اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها   انتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغليها والتدريب عليها   تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات 

والتصالت   اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات   التصالت وخدمات النترنت   المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات   انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   النشطة المتعلقة بتحويل  

المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي والثقافي والفني 

نشاط صناعه السينما ومنها اقامه او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او 

تشغيلها بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017 : 

انشاء وإدارة وتشغيل وتصميم المواقع اللكترونية تنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية عدا 

المعارض السياحية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة والطباعة لدي الغير نشر 

وتوزيع الكتب علي الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

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

علي ان ل تتمتع النشطة 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 غرضها في مصر وفي الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 4 ش السلولى

277 - مجرب للتصدير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

8698 ورقم قيد  25142    مركز عام  عن   - التصدير   - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا     - 

التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9شارع محمد على رشدى - شقة رقم 2 - الدور الول - ناصية شارع خاد امين - 

التعاون - الهرم

278 - أكوا كير ميديكال كومباني 

Aqua care medical company شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    8699 ورقم قيد  25143    مركز عام  عن  تجارة وتوزيع الدوية البشرية والمكملت الغذائية 

والجهزة والمستلزمات الطبية والمحاليل ومستحضرات التجميل والزيوت وتصنيع كل ماسبق لدى الغير .  

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.  مع مراعاه أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة محل رقم 3 - عمارة 54 - مشروع 164 عمارة - بجانب البشاير -
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279 - المسار لصناعة البالتات الخشبية شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    8700 ورقم قيد  25144    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

 . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالتات الخشبية.     انشطة خارج قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017  التوريدات 

العمومية.     تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم  التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار  رقم 72 لسنه 2017, وكذا 

لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز  الواردة بذات القانون. وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة أن تشترك بأي  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها  على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو  تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .   بجهة محافظة الجيزة القطعة رقم 132 بلوك 5 مجمع الصناعات الصغيرة المنطقة 

الصناعية الثالثة

280 - جوين بي تو بي

Join B To B شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8703 ورقم قيد  

25147    مركز عام  عن 1- الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية  

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة 

واجراءات الترخيص بها  2- ادارة 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 المنشات الخاصة بها والتوسع فيها علي ال يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  3- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  4- التوريدات 

العمومية   5- التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال 

الوكالة    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 5 عمار 3 ميدان عمان

281 - الهدهد لخدمات رجال العمال شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

8704 ورقم قيد  25148    مركز عام  عن  تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس - تصوير - تليفون - 

كتابه كمبيوتر(. الوساطه في انهاء الجراءات الداريه امام الجهات الغير حكوميه )السفارات-القنصليات(. تاجير 

السيارات عدا التأجير التمويلي والليموزين . يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الخامس - شقه 507 - 282 ش الهرم

282 - إيليت للستشارات التجارية و التسويقية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    8705 ورقم قيد  25149    مركز عام  عن -تقديم الستشارات  التجارية والدارية و التسويقية) 

فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  -اقامة و 

تشغيل و ادارة مركز لعداد وتنمية و تدريب الموارد البشرية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 2 - 44 المحور المركزي - مول السرايا
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283 - مـاكل لتقنية المعلومات   MAKL شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    8707 ورقم قيد  25150    مركز عام  عن أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - إنتـاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشـاء قـواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليهـا.  -انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  -انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   - المشروعات التي تستثمر في 

تطـوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنـماذج والرسوم الصناعية.  أنشطة خارج ق 72 

لسنة 2017 :    - التسويق اللكتروني عبر النترنت.  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثـمار وفي حالة عدم التزام الشركة بـهذا الشرط يسقط حقـها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقـانون الستثـمار رقم 72 لسنة 2017 , وكـذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 4 - برج رقم 1 - أبراج برعي 

بلزا

284 - لينكد للمكملت الغذائية 

LINKED FOR FOOD SUPPLLEMENTS شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    8730 ورقم قيد  25154    مركز عام  عن  تجارة وتوزيع مستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية والغذية الخاصة والمطهرات والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية وتصنيع كل 

ما سبق لدي الغير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع حسام عباس منطقة السد 

- منشاة القناطر

285 - يوكا فارماسيوتيكال    YOKA PHARMACEUTICAL شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   25-08-2022 برقم ايداع    8739 ورقم قيد  25155    مركز عام  عن   تجارة وبيع وتوزيع الدوية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيداتبكافة انواعها وتصنيع كل ما وتسجيل كل ما 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة  التصدير التوكيلت التجارية  - سبق باسم الشركة ولصالحها   -

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  . ولينشئ من تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القانون المنظمة 

المنظمة لهذا الغرض    ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما 

يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

بجهة محافظة الجيزة 6شارع صلح الدين متفرع من شارع سوريا -المهندسين-

286 - مسكن العقارية 

MASKAN REAL ESTATE CO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

المقاولت  الستثمارالعقاري والتسويق العقاري.  - ايداع    8740 ورقم قيد  25156    مركز عام  عن   -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .   مقاولت أعمال التشطيبات والديكورات.  - العامة  

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) التوريدات العمومية.  -

عدا الكحولية( وتقديم أنواع المأكولت والتيك اواي.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة13- عمارة 

23 - كمبوند جنة زايد 1- المحورالمركزي -

Page 96 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

287 - وير ويست للتسويق العقاري WHERE WEST REAL ESTATE شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    8753 ورقم قيد  25157    مركز عام  عن  

التسويق العقاري  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز الشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها  على تحقيق  غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 55 ش عبدا النديم-الحي المتميز

288 - محمد علء للصناعات البلستيكية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    8756 ورقم قيد  25158    مركز عام  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 : - اقامة وتشغيل 

مصنع للتصنيع وتشغيل البلستيك وحقن البلستيك وتصنيع الدوات والمستلزمات المنزلية   الشطة من خارج ق 

72 لسنة 2017 : - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  على الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية 

مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذيه   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط - بجوار جهاز شئون البيلة 

قرية طموه - مركز ابو النمرس

289 - رؤي ديزاينز    ROAA DESIGNS شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

تصميم وتسويق المشغولت اليدوية والملبس  برقم ايداع    8759 ورقم قيد  25159    مركز عام  عن 

التجارة الكترونية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  التسويق الكتروني    والمنتجات الجلدية   

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة 44 مول السرايا دور ارضي منخفض -المحور المركزي
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290 - تي اي اس لبس TIS Labs شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

صناعة تكنولوجيا المعلومات  8761 ورقم قيد  25160    مركز عام  عن أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017:  

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

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  

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

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

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

إنشاء وإدارة مراكز التدريب  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   لشبكات ونقل وتداول البيانات.  

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

إدارة المشروعات  مع مراعاة القرار  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017:  

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها  إعداد 

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة عدا المعارض السياحية  الدراسات والبحاث العلمية.  

إقامة وتشغيل وادارة  نشر وتأليف الكتب العلمية. oبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده

مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية وبناء القدرات.   تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

الدور الثالث عمارة مسجد الزهراء - 8 شارع شاهين

293 - كواركوم الهندسية Quarcom Engineering شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    8778 ورقم قيد  25168    مركز عام  عن المقاولت العامة  - تقديم 

الستشارات الهندسية )فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية ( .  - التوريدات 

العمومية .  - القيام باعمال الصيانة المتنقلة للجهزة الكهربائية والميكانيكية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  - الستيراد والتصدير ) تلتزم الشركة باحكام القانون  رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين .  - تصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن لدي الغير .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او ان تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا 

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

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة شقة 302 - 26 شارع اسراء المعلمين -
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294 - انشورتك للتعامل اللكتروني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

8790 ورقم قيد  25172    مركز عام  عن  النشطه داخل 72  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقاتبمختلف انواعها  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  المختلفه من 

صوت وصوره وبيانات  -إدخال البيانات على الحاسبات والوسائل اللكترونية  -أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحسابات بمختلف انواعها  -إنتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها التدريب عليها  -أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول اابيانات  -تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات  -التصالت 

وخدمات النترنت  -المشروعات التي تسنثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل  التنميه والمشروعات التي تدعم 

علوم الفضاء والستشعارعن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه  -انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -انشاء واداره مراكز الستشارات وال راسات المخصصه في مجالت 

المعلومات والتصالت تطويرها  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال  -النشطه المتعلقه 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي 

والثقافية والفني  النشطه خارج ق 72  التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1882 

في شان تنظيم أعمال الوكاله التجارية  وعلى الشركه أفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده 

بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمرايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم التزام الشركه بممارسه النشاط الوارد بالمحالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  يجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي ججه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التي 

قد تعاونا على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات سالفه الذكر او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عقار 679 

الحي الرابع المجاوره الرابعه

295 - المال المبتكرة لدارة الفنادق والمنشأت السياحية والنيلية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز  28-08-2022 برقم ايداع    8793 ورقم قيد  25173    مركز عام  عن   

واستئجار وتأجير المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع 

اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز وتأجير واستئجار وحدات الطعام المتنقلة .)فيما عدا  المأكولت والتيك أواى 

إدارة المراسى النيلية )بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق  التأجير التمويلى(   

الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق  بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة(   

الفندقية والقرى السياحية   مع مراعاة القرار الوزارى رقم300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا 

لما ورد بموافقة  واجراءات الترخيص بها   مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 18 ش ايران

296 - تي اند اتش للبناء 

T AND H FOR CONSTRUCTION شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    8794 ورقم قيد  25174    مركز عام  عن  الستثمار العقاري   المقاولت 

العامه   انشاء واداره و تشغيل المحلت التجاريه   التوريدات العموميه   الستيراد و التصدير   الستيراد و 

التصدير . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس 

الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القانون المنتظمه لهذا الغرض  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة شقه 1 الدور الرضي عماره 21 _ المستثمر الصغير -

Page 99 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

297 - غنام فروت لستيراد وتحصيل المحاصيل الزراعية 

Ghannam fruit شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    8802 

ورقم قيد  25178    مركز عام  عن   ـ اقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية بكافة 

أنواعها   ـ اقامة وتشغيل الثلجات لحفظ وتبريد وتجميد الحاصلت الزراعية بكافة انواعها   استيراد وتصدير 

المحاصيل الزراعية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ 

لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة الكيلو 82 طريق مصر اسكندرية الصحراوى ـ امام مزارع دينا ـ

298 - واتر تك لمعالجة المياه  Water tech for water treatment شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    8806 ورقم قيد  25180    مركز عام  عن   

انشطة داخل قانون 27 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وخلط الكيماويات الوليه اللزمة لمعالجة المياه 

.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع محطات تحليه المياه او الصرف الصناعي والصحي .  اقامة او ادارة 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا 

للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشان.  انشطة خارج قانون 27 لسنة2017  التوريدات العمومية وعلى 

الخص توريد الكيماويات الوليه اللزمة لمعالجة المياه وكيماويات الصرف الصناعي   القيام باعمال اختبارات 

واجهزة معالجة المياه.  تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الورادة بذات القانون   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر اوفي  الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

عقار رقم 1-الدور الول -شقة رقم 2-شارع اشرف البطران -المريوطية-

299 - احمد علي مرسي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

8807 ورقم قيد  25181    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتشغيل وتشكيل المعادن   مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مصنع بالقطعه رقم 4 - تقسيم الجمعيه التعاونيه للبناء والسكان لماموري 

الضرائب - الكيلو 26 طريق مصر اسكندريه الصحراوي - ابو رواش - كرداسه

 - 300

إم چي للعلن و التسويق

  MG for advertising and marketing شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    8813 ورقم قيد  25185    مركز عام  عن   الدعايه والعلن  تقديم الخدمات 

التسويقيه  التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة كافة مستلزمات الدعاية 

والعلن ومستلزمات التعبئة والتغليف   التوريدات العموميه   اقامة وتنظيم المعارض و المؤتمرات والحفلت 

العامه عدا المعارض السياحية ) بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة(  تصميم الصور 

الفوتغرافية و الدعائية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كآفة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 196 ) و ( حدائق الهرام
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301 - جييا جروب لتجارة الملبس GIA GROUP شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    8821 ورقم قيد  25189    مركز عام  عن   تجارة وتوريد الملبس بكافة 

اشكالها واحجامها والوانها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها   او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 15 شارع وادي النيل - المهندسين

302 - روكس للهندسة وادارة المشروعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    8823 ورقم قيد  25190    مركز عام  عن * تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الواراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من 

قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية( .  *  اعداد التصميمات الهندسية.  * ادارة المشروعات.  مع مراعاة 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص 

بها.  * تخطيط واقمة وتنمية المناطق العمرانية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الول - وحدة رقم 3 -36 الحى الثامن الكثر 
تميزا 

303 - هايبرد للمقاولت العامة HYBRID شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    8824 ورقم قيد  25191    مركز عام  عن  o - المقاولت عامة.  - تقديم الستشارات 

الهندسية)فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  

- المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة  - ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها  - اعداد التصميمات الهندسية  - 

الشراف على تنفيذ المشروعات  - مقاولت اعمال الديكورات والتشطيبات.  - مقاولت اعمال حمامات 

السباحة.  - تقديم خدمات النظافة وابادة الحشرات والقوارض.  - القيام باعمال تنسيق وصيانة وتجميل وتنظيف 

الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

العقار رقم ب - مشروع على الدين سيتي - المحور المركزى - الحى السابع -

304 - ايت للغنية وإدارة المطاعم  EAT FOR FOOD AND BEVERAGE شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    8826 ورقم قيد  25193    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات -  تقديم خدمات الكاترينج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

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

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الثالث - 3 ش 26 يوليو - 

شارع السودان امام الهواري - ناحية ميدان لبنان -الهندسين
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305 - اوتاد للخدمات التجارية AWTAD شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    8830 ورقم قيد  25197    مركز عام  عن الستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 121 لسنه 1982في شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض . - تجارة أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وقطع غيارها واكسسوراتها .  التصنيع لدى الغير للنسجه 

)جوانتيات سيفتي( ومنتجات المن الصناعي . - توريد وتركيب وصيانة مهمات ومستلزمات المن الصناعي 

واجهزة قياس الغازات ومستلزماتها وقطع الغيار الخاص بها والمستلزمات والجهزة الطبية مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003 . - تجارة وبيع وتوزيع وتوريد المستلزمات والجهزة الطبية 

والمواد الغذائية   إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   إدارة 

المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات الترخيص بها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تتدمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 6 - الدور الثالث - عمارة 298 - المحور المركزي - الحي 

7

306 - بتر هاوس ريالتي 

Better House Reality شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

8837 ورقم قيد  25198    مركز عام  عن  التسويق العقاري   اداره المولت التجارية   وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة مكتب 24 -مول الفورميكس-الدور الثاني -بيفرلي هيلز

307 - جوك اتوبارتس Gok Autoparts شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    8839 ورقم قيد  25200    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات 

العمومية لقطع غيار السيارات - التدريب علي البرامج الللكترونية المختارة من الشركة - ادارة المشروعات عدا 

الدارة الفندقية يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها زاول 

اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 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 ش 14 - مدينة التحرير .

308 - اصداف الفهد للتصدير

ASDAF ALFAHD EXPORT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

8841 ورقم قيد  25201    مركز عام  عن  التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريا ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض . - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية .  - التصنيع 

والتعبئة والتغليف لدى الغير . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة 3 - مبنى A1 - بالميرا - 

دريم لند
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309 - النتصار للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    8842 ورقم قيد  25202    مركز عام  عن   المقولت العامه  التوريدات العمومية   انشاء 

وتوريد وتركيب وصيانه محطات الطاقه الجديده والمتجدده التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 20 شارع احمد الشاطورى

310 - سلوره لصناعه مستحضرات التجميل SALLOURA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    8852 ورقم قيد  25203    مركز عام  عن  أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستحضرات التجميل  التصنيع لدي الغير لمستحضرات التجميل  التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا   التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج.كما يجوز لها أن 

تندمج في شركه أخري أو معها أو أن تتحول إلي شركه من طبيعه أخري وذلك كله طبقا  لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة 310 منطقة أ-تقسيم الجمعيه التعاونيه لبناء المساكن وتعمير صحراء الهرام -حدائق الهرام -

الهرم

TRUEVISION FOR INTEGRATED  311 - تروفجين للعمال المتكاملة

BUSSINESS شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    8862 ورقم قيد  

25205    مركز عام  عن   - المقاولت العامة.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة  المواد الغذائية.  - 

تجارة وتوزيع المواد الغذائية.  - ادارة المشروعات )فيما عدا الفندقية(  - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. - 

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المدة 27 من فنون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول, تراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الجيزة منزل 21 - بلوك 21 - مدينة العمال

312 - : ويف يو كا Wave UK شركة  رأس مالها 14,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    8866 ورقم قيد  25208    مركز عام  عن : اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة قطعة 287 

صناعية اولى - 6 اكتوبر -

313 - صن رايز   للتوريدات والتوكيلت  Sunrise شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    8867 ورقم قيد  25209    مركز عام  عن   التوكيلت التجارية .  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة ربما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التوريدات 

العمومية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة القطعة رقم 52,51 محور خدمي أول - المنطقة الصناعية 

الثانية -
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314 - عيادات الذهب التخصصيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

8868 ورقم قيد  25210    مركز عام  عن  اقامه وتشغيل العيادات الطبيه التخصصيه .  ) تلتزم الشركه 

بأخطار المجالس الطبيه المتخصصه فور قيامها ببدء نشاطها حتي يتسني للمجالس الطبيه المتخصصه لعمال 

شئونها (  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مرعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الزمه لمباشره نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة 2 شارع احمد حسين من شارع المنشيه الرئيسي - الدور الول - كفر طهرمس - فيصل

315 - فور برازرز للتنميه العمرانيه والتسويق العقارى

For brothers شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    8869 ورقم قيد  

25211    مركز عام  عن  اغراض من داخل قانون 72   _ تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه بالمناطق 

الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   - اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   اغراض من خارج قانون 72  _ التسويق العقارى   تلتزم 

الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه 

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 4 الدور الرضى  عمارة رقم

H  425    

  دجله بالمز   -

316 - اوماك كيو تريد شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    8874 

ورقم قيد  25213    مركز عام  عن  التوريدات العموميه-التسويق العقاري  - ادارة الصول العقاريه-  اقامه 

وتشغيل وإدارة الفنادق الثابته- توريد وتركيب وصيانة الواح الطاقه المتجددة- - التجاره العامه فيما هو مسموح 

به قانونا  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة الحي الول - المجاورة الثامنه _ سنتر لوجراند - محل 121 -

317 - ماين ستون للتجارة العامة  MINE STONE GENERAL TRADING شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    8877 ورقم قيد  25215    مركز عام  عن  

التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية -المقاولت العامة - التصدير - استغلل 

المناجم والمحاجر   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو  تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 5 ش حسن القاضى من ش فاطمه رشدى - العمرانيه - الهرم -
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318 - عرب ميديكال للمستلزمات الطبيه Arab Medical شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    8886 ورقم قيد  25220    مركز عام  عن  تجارة الجمله والتجزئة للمستلزمات 

الطبيه  داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقامع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم356لسنة2008  بجواز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج,كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وعلى الشركه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة برج د-محل22-المحور المركزى -

الحصري

319 - المصرية البريطانية لتنمية المهارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    8887 ورقم قيد  25221    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية ومهارات 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  الموارد البشرية .  -

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون والئحتة التنفيذية , مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها 

.  بجهة محافظة الجيزة 7 شارع مصدق الدور السابع شقة 14

320 - اس ايه ام ايه التوريدات العموميه sama شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    8889 ورقم قيد  25222    مركز عام  عن   التوريدات العموميه  يجوز 

للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيره التى تزوال أعمال شبيه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضه في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السابقه أو تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافة التراخيص الزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

عماره 13 الحى 11 مجاوره 7 6 اكتوبر ثان

321 - هابى جلو للحفلت HAPPY GLOW شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    8892 ورقم قيد  25225    مركز عام  عن إقامة وتنظيم الحفلت العامة 

وحفلت الزفاف.  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة طريق مصر أسيوط الزراعي - منيل شيحه - بجوار قاعة راز جاردن - مركز أبو النمرس 

-

322 - النهج للمقاولت العامه       elnahg شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    8893 ورقم قيد  25226    مركز عام  عن   المقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانتها ورصفها - التوريدات 

العامه  يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

فى الهيئات السالفه او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة ماره 1854 - المجاوره - 8 - الحى الرابع
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323 - أحمد اسماعيل صادق اسماعيل وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

أنشطة داخل ق 72 لسنة  29-08-2022 برقم ايداع    8894 ورقم قيد  25227    مركز عام  عن   

2017 تجارة الجملة والتجزئة  داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 ومراعاة قرار 

إعداد الدراسات والبحوث الفنية  والقتصادية ودراسات  رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  

أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017    المقاولت  الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية   

التوريدات العمومية  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون  العامة  

الستثمار وفى حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 16 شارع عبدالرحيم القناوى - اللبينى - فيصل

324 - اتش وان ميديا بروديكشن  H one media production شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   29-08-2022 برقم ايداع    8895 ورقم قيد  25228    مركز عام  عن النتاج الفني و التوزيع للفلم 

السينمائيه و التلفيزونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونيه وبيعها وتوزيعه وكافة 

العمال الفنيه من ) تصوير- صون- ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض - نيجاتيف- تصحيح الوان (   اقامة 

وتشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشريه في مجالت التعليق الصوتي - الدوبلج - التصوير- 

المونتاج - الهندسه الصوتيه - الجرافيك  و النيميشن - الخراج - الديكور(  اعداد و تجهيز استديوهات التصوير 

و تاجيرها و اماكن التصوير و دور العرض ) كل ماسبق فيما عدا تملك استديوهات البث  الذاعي(  تاجير كافة 

المعدات للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلي  ادارة و تشغيل دور العرض السينمائي   اقامة و 

تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامه فيما عدا المعارض السياحيه  ) بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض علي حده(  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه , و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمه   ويجوز  للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

177 ش الهرم - ابراج الشرطه - الهرم - قسم الطلبيه - برج أ- شقه1 - الدور الثالث

325 - علي بن احمد للتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

8899 ورقم قيد  25229    مركز عام  عن   التجارةالعامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التصدير   

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  بشرط استصدار التراخيص للزمة لممارسة 

هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 4 شارع شهاب  - المهندسين

329 - مودرن ديفيسيس  Modern Devices شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    8934 ورقم قيد  25245    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية   تجارة المبردات والبوتاجازات والديب فريزر ومبردات المياه وجميع 

الجهزة الكهربائية والمنزليه   تصنيع وتجميع مكونات الجهزة الكهربائية والمنزليه والمبردات  والبوتاجازات 

والديب فريزر ومبردات المياه لدي الغير   ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللواءح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 18 عمارة 252دار مصر 6 أكتوبر
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326 - او. ام. اس  تكنولوجي للتصنيع      

OMS  technology FOR Manufacturing شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    8905 ورقم قيد  25232    مركز عام  عن   اقامه وتشغيل مصنع لجرش 

وطحن وفصل وغسل وتركيز وتكسيه الخامات التعدينيه من حجر جيري - فلسبار - رمل زجاجي الزجاج- 

السراميك- تلك - طفله - كاولين - كوارتز  - فوسفات - بوكسيت - دولميت - زوليت - البنتونيت و الباريت  

بأنواعهم ودرجاتهم المختلفه.  تجارة الجملة والتجزئة للخامات التعدينيه والخامات الولية من حجر جيري - 

فلسبار - رمل زجاجي - تلك - طفله - الزجاج- السراميك -كاولين - كوارتز  - فوسفات - بوكسيت - دولميت - 

زوليت - البنتونيت و الباريت  بأنواعهم ودرجاتهم المختلفه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئو مسبقا مع مرعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنه 2007 ومرعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.  -اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انوعها.  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليه .  -انتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -اعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختاف انواعها.  -انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغلها 

والتدريب عليها.   -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البانات  - تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  - الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين وتعديلته.  -استغلل المناجم والمحاجر.  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنه2017 وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

مجمع مار مبني اداري رقم 2 وحده 3 ب-بفرلي هيلز

327 - جولدن برايم للستشارات التسويقية Golden Prime GP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

تقديم الستشارات  فى   30-08-2022 برقم ايداع    8915 ورقم قيد  25238    مركز عام  عن   

التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية النشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

التوريدات  المقاولت العامة .   المنصوص عليها في المادة ?? من قنون سوق رأس المال ولئحته التنفينية ( .  

إقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون  التصدير العمومية  

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها أن تتدمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفينية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الول - شقة 

14 - 11 ش نوال

328 - إف واشينج كلين كير

F-WASHING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8932 ورقم قيد  

25244    مركز عام  عن    1- إقامة و تشغيل و إدارة مركز لخدمة و غسيل السيارات  2- التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  3- التوريدات العمومية  و ذلك دون الحبال بأحكام القوانين و اللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالها شبيهة ي أعمالها أو التي قد تعاونا علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة 46شارع عبدالعال يوسف -  ساقية مكي - الجيزة -
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330 - سوميه محمد ناجي وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

8935 ورقم قيد  25246    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : - إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف الشاي والمواد الغذائية بجميع أنواعها . - تجارة الجملة والتجزئة ) 

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية 

رقم 356 لسنه 2008 ( انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : - التوريدات العمومية . - 

التصدير . تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 , 

وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون. وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 17- الكيلو 28- منطقة ابو رواش الصناعية

331 - دبشة فروتس Dabsha Faruits شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    8938 ورقم قيد  25247    مركز عام  عن  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجفيف الفواكه 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني -قطعة رقم 404 بالمنطقة 

الصناعيه - مخازن الشباب

332 - ناس انتريورز     NAS Interiors شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    8942 ورقم قيد  25250    مركز عام  عن   - مقاولت عامه ومتكامله ومتخصصه .  -

التوريدات العموميه .  اعمال الصيانة المتنقله للمباني والمنشات والمنازل والمصانع .-   -اعمال التشطبيات 

والديكورات .  وذاك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهه باعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة وحدة 44 - المحور 

المركزي - مول السرايا - دور ارضي منخفض

333 - زول للتوزيع  ZULA شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

8943 ورقم قيد  25251    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  •تجارة المواد 

الغذائية.  •التصدير .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز 

لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 20 شارع احمد الشاطورى .

334 - بريك لدارة الكافيتريات والمطاعم ــ إس إم إس شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    8944 ورقم قيد  25252    مركز عام  عن   تشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات 

والكافيتريات الثابته لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والتيك أواى ) عدا المشروبات الكحولية (  يجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول  أعمال  شبيهه 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها  أو تلحقها بها , وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين , 

واللوائح والقرارات السارية , وعلى الشركة الحصول على كافة  التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة محل A  4 / 1  ـ طريق محور 26 يوليو ــ غرب سوميد
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335 - رويال ديزاين تكنولوجى للبرمجيات 

Royal desing technology شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    

8947 ورقم قيد  25254    مركز عام  عن  اغراض من داخل قانون 72  -اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   - اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   = انتاج المحتوى اللكترونى 

بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات  اغراض من خارج قانون 72  _ ادارة وتشغيل وتصميم المواقع 

اللكترونيه   تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى حاله 

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

2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز بذات القانون   وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطه  بجهة 

محافظة الجيزة 98 مرحله 3 - بيت العيله - منطقه جنوب الحياء

336 - سمارت اويل للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    8955 ورقم قيد  25262    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه لزيوت المعدنيه والشحوم 

ومشتقات المواد البتروليه                      توزيع الزيوت المعدنيه والشحوم ومشتقات المواد البتروليه                       

التوريدات العموميه   وذلك دون الخلء باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

الترخيص اللزمه لممارسه هذه النشطة  ويجوز لشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق ارضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 4ش عليه - زاوية 

ابومسلم - المنصورية - مركز ابوالنمرس

337 - دايموند للمستلزمات الصناعية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    8956 ورقم قيد  25263    مركز عام  عن   الصيانة المتنقلة لللت والمعدات الخاصة بالمصانع 

والورش  توريد مستلزمات المصانع   التوريدات العمومية   التوكيلت التجارية ) تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120لسنة1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية (  تقديم الستشارت فى مجال صيانة اللت 

والمعدات الخاصة بالمصانع والورش ) في ما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذلك الستشارات القانونيه 

والستشارات الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن 

الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون 

راس المال ولئحته التنفيذيه(  ويجوز لشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

مع الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 7 شارع الكرنك من كفر طهرموس فيصل

338 - هاي استاندر للبلستيك والصناعات الخفيفه

Hi GH STANDARD FoR PLASTIC &LIGHT INDUSTRIALS شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    8977 ورقم قيد  25267    مركز عام  عن 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج البلستيك والمنتجات البلستيكية والدوات الصحية البلستيكية ولعب 

الطفال وكافه أنواع العبوات البلستيكية ومستلزماته المكمله   يجوز للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

الغرض في مصر أو في الخارج كما يجوز أن تندمج في الهيئات السابقه أو تشتريها أو تلحق بها وذالك طبقا 

للقانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة شقه 2 الدور الرضي بالعقار الكائن 27 المحور المركزي 

المجاورة الولي الحي الرابع
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339 - جولدن فيزا لتنمية الموارد البشرية  Golden Visa شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

الوساطة فى انهاء الجراءات  31-08-2022 برقم ايداع    8981 ورقم قيد  25269    مركز عام  عن  

تقديم خدمات رجال العمال من ) فاكس - تصوير - تليفون - كتابة  الدارية امام الجهات غير الحكومية   

الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.             مع  كمبيوتر (  

oمراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها

- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.              

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها.             -  إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.             

- إدخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية.            - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات.           - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

تأجير السيارات ماعدا الليموزين.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى  وتنمية الموارد البشرية  

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 - الدور الول -  51 شارع عبد المنعم 

محمود متفرع من شارع الملك فيصل - محطة المساحة

340 - أوسكار للعمال الهندسيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

8984 ورقم قيد  25270    مركز عام  عن    المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله  اعداد التصميمات 

الهندسيه  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه.  ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 3 قبلي بحوض قناصه - نزلة السيسي - 

الهرم

341 - نعمان للمقاولت والتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    8986 ورقم قيد  25271    مركز عام  عن  -المقاولت العامه  -التوريدات العموميه  يجوز 

للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية ..مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

156ح-فيل ه- حدائق الهرام
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342 - وان واي للستثمار العقاري والمقاولت 

ONE WAY REAL ESTATE INVESTMENT شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    8987 ورقم قيد  25273    مركز عام  عن   . الستثمار العقاري .  . التسويق 

العقاري .  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  مقاولت اعمال انشاء وتشييد وتجهيز المستشفيات 

والمنشأت الطبية .  . إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية والمراكز التجارية والدارية والمولت   . إقامة 

وتشغيل وإدارة محطات تموين السيارات   . مقاولت إنشاء المباني التعليمية والجامعات بكافة أنواعها )دون 

ممارسة العملية التعليمية (  . إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات   . إقامة وتشغيل وأدارة الملهي 

والماكن الترفيهيه للطفال   . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية   . تجارة 

وبيع وتوزيع وتوريد قطع غيار السيارات بكافة انواعها   . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين , بإحكام القانون رقم 120لسنة 1982 

في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض .  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريةوعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة وحدة رقم 2 - الدور الول - عمارة 31 - المجاورة الولي - الحي الرابع -

343 - زووم أويل للزيوت والشحومات zoom oil شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    8990 ورقم قيد  25275    مركز عام  عن    * اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

الزيوت والشحومات   * تجارة الجمله والتجزئه للزيوت  داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سينا فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع  مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   تلتزم الشركة بإفراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه 2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج وكما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة رقم 2 شارع مزرعه الرشيدي - بجوار مزرعه 

الرشيدي - ناهيا

344 - زنبرك للنتاج الفنى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

النتاج الفنى بما فى  أنشطة خارج ق 72 لسنه 2017 :   - 8992 ورقم قيد  25276    مركز عام  عن   -

انشطة داخل ق  ذلك أعمال المونتاج وأعمال الرسم بالكمبيوتر و الخدع البصرية وأعمال مونتاج الصوت .  -

نشاط صناعة السينما ومنها إقامة و أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائى  72 لسنه 2017 :  -

أو دور العرض أو تشغيلها , بما فى ذلك من تصوير وتحميض و طبع و إنتاج و عرض و توزيع   على الشركة 

اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 على أن ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون "   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و على الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة شقه بالعقار رقم 28 ش طيبة -
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345 - روماسيوتيكال Rawmaceutical شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    8993 ورقم قيد  25277    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون رقم 72 لسنة 2017:  اقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع و طحن و خلط و تعبئة و تغليف الدوية البيطرية و المستحضرات البيطرية السائلة و 

العلف و المطهرات.  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التصنيع لدى الغير للدوية 

البيطرية و المستحضرات البيطرية السائلة و العلف و المطهرات.  تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه و مركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حدة و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها داخل مصر او 

في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعات احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة قطعة 1977 - حي ال 300 التوسعات الشمالية - 

الدور الثالث - شقة 31

346 - ساكو ميديكال Saco Medical شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    8994 ورقم قيد  25278    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون رقم 72 لسنة 2017:  اقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع و طحن و خلط و تعبئة و تغليف الدوية البيطرية و المستحضرات البيطرية السائلة و 

العلف و المطهرات.  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التصنيع لدى الغير للدوية 

البيطرية و المستحضرات البيطرية السائلة و العلف و المطهرات.  تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه و مركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حدة و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها داخل مصر او 

في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعات احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة قطعة 1977 - حي ال 300 التوسعات الشمالية - 

الدور الثالث - شقة 32

347 - الشريكان للمقاولت والتوريدات العمومية HAC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    8999 ورقم قيد  25279    مركز عام  عن   المقاولت العامة المتكاملة 

والمتخصصة  التوريدات العمومية  إستصلح وتجهيز الراضي والمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في للستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها    قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 

2008.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول    

أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونا على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 23 ش ابو السعود _دكتور لشين_المريوطية_فيصل

348 - سولو سكتش للمطابخ Solo Sketch شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    9000 ورقم قيد  25280    مركز عام  عن  بيع وتوزيع المطابخ ومستلزماتها و المصنوعات 

الخشبية و الثاث المنزلي  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح و القرارات 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 الخارج . كما يجوز لها 

ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري و ذلك كله طبقا لحكام القانون  

بجهة محافظة الجيزة محل رقم 10 - عمارة سرايا الجزيرة - الدور الول - مشروع لسيتي - ق رقم 17 - 

المحور المركزي الخدمي - الحي الثامن - خلف مسجد الحصري
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349 - كيه زد للتوريدات العموميه    Kz for General suppliea شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    9005 ورقم قيد  25282    مركز عام  عن    التوريدات العموميه 

تقديم خدمات النظافة وابادة الحشرات والقوارض   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السريه وبشرط اصدار الترخيص اللزم لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

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

الوحدة 18ن ش احمد علم  الهرم
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فروع الشركات

1 - تى جى اس لدارة المطاعم والكافيهات   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    7605 ورقم قيد   

15514   فرعى  عن اقامة وتشغيل وأدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت 

والمشروبات والتيك اواى  )عدا المشروبات الكحولية والخمور ( 

 التوريدات العمومية 

 أقامة وتشغيل المراكز التجارية 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 2 قطعة 29 الدور الرضى مول الداون تاون

2 - دار العلم للخدمات الطبية Dar ALElm For Medical Services   قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    7580 ورقم قيد   24693   فرعى  عن اصبح غرض الشركة قامة وتشغيل المستشفيات والمراكز 

الطبية المتخصصة او المتكاملة او العامه وما تضمنه من انشطه داخلية علجية وطبية على أن تقدم %10 

بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة وذلك خلل مدة العفاء الضريبي ان وجد   الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية فى كل ما هو مسموح به قانونا وعلى الخص الجهزة والمعدات والدوات 

والمستهلكات والمستلزمات الطبية

   اقامة وادارة مركز تخصصى فى الجهاز الهضمى والكبد والمناظير تحت اسم مركز رؤيه للجهاز الهضمى 

والكبد والمناظير   اقامة وادارة المؤتمرا ت والدورات الطبية للطباء   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مص ر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 27 محور 

كريزى ووتر - الشيخ زايد - 6 اكتوبر -

3 - دار العلم للخدمات الطبية Dar ALElm For Medical Services   قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    7580 ورقم قيد   24693   فرعى  عن اصبح غرض الشركة قامة وتشغيل المستشفيات والمراكز 

الطبية المتخصصة او المتكاملة او العامه وما تضمنه من انشطه داخلية علجية وطبية على أن تقدم %10 

بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة وذلك خلل مدة العفاء الضريبي ان وجد   الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية فى كل ما هو مسموح به قانونا وعلى الخص الجهزة والمعدات والدوات 

والمستهلكات والمستلزمات الطبية

   اقامة وادارة مركز تخصصى فى الجهاز الهضمى والكبد والمناظير تحت اسم مركز رؤيه للجهاز الهضمى 

والكبد والمناظير   اقامة وادارة المؤتمرا ت والدورات الطبية للطباء   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مص ر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 

12 الدور الثانى -مول كارجو ) مركز تدريب ( .
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4 - ايجن كاد للخدمات الهندسية Eigen Cad Engineering Services ECES   قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    7698 ورقم قيد   11534   فرعى  عن انشطةداخل قانون 72 لسنة 2017

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم المعدات الميكانيكية والجهزة الكهربائية

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017

توريد وصيانة المعدات الميكانيكية والجهزة الكهربائية

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ,مع عدم تمتع

النشطة خارج قانون الستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.

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

شبيهةباعمالها

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

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 21 - مبنى 4 - مجمع المل - المنطقة الصناعية الثالثة

 KING STEEL 5 - كينج ستيل للصناعات المعدانية

METAL INDUSTRIES   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    7646 ورقم قيد   22376   فرعى  

عن  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن واعادة تدوير المخلفات المعدنية ودرفلة وتشكيل 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  الحديد بجميع اشكالة سواء مربع او زوى اوكمر أو خوص  -

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة قطعة ارض أملك دولة رقم ) 176 ( بناحية عرب أبو ساعد – الصف – الجيزة

6 - مدارس المنارات الدولية Manarat International School  )ش.م.م(   قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    7777 ورقم قيد   22168   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس )فيما ليتعدى مرحلة التعليم 

الثانوى(.  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 

اضافة فرع للعنوان : 

) Epic - 3 المرحلة الثانية – مدينة الخمائل – مدينة 6 أكتوبر – الجيزة . بالسمة التجارية ) ايبك

7 - المصرية لمنتجات اللبان   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7757 ورقم قيد   23242   فرعى  

عن ** اضافه الى غرض الشركه : ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : القطعة رقم )1, 2( محور خدمي أول - المنطقة الصناعية الولي
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8 - المصرية لمنتجات اللبان   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    7757 ورقم قيد   23242   فرعى  

عن ** اضافه الى غرض الشركه : ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان - الوحده رقم 1 - الدور الثالث مبني 2 البوليجون - مسوديك - 

ويست - الشيخ زايد

9 - الفا ستيل ALPHA STEEL   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    7834 ورقم قيد   9300   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تانكات ومعدات ومستلزمات شركات الدوية والمواد الغذائية

التوريدات العمومية

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

شبيهة باعمالها

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

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 2 الدور الول فوق الرضى مجمع ورش صناعية بالمنطقة الصناعية 

الثالثة ق رقم 30

10 - الفضية للتجارة العامة والتوزيع   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7882 ورقم قيد   15922   

للتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموع به قانونيا    التوريدات العمومية   " فرعى  عن توريد المواد الغذائية  "

استزراع الراضي  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  " "

المستصلحة وينبسط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع, وان 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق ما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 

بيع وشراء الراضي  " 2007  ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربيةرقم     356 لسنة2008   "

المقاولت العامة  بجهة محافظة الجيزة شارع كمال عثمان المتفرع من شارع المنصورية , فدان ونص 

)6000 متر(  كائنه بحوض شكور 6- بكفر الجبل

11 - الفضية للتجارة العامة والتوزيع   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7885 ورقم قيد   15922   

للتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموع به قانونيا    التوريدات العمومية   " فرعى  عن توريد المواد الغذائية  "

استزراع الراضي  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  " "

المستصلحة وينبسط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع, وان 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق ما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 

بيع وشراء الراضي  " 2007  ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربيةرقم     356 لسنة2008   "

المقاولت العامة  بجهة محافظة الجيزة قطعة ارض رقم 646 من 146+114+524+635 من 576 الكائنه 

بحوض البوهات الوسطانى رقم 6 ناحية الكوم الخضر- مساحه 8 قراريط و16 سهم.
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12 - نيو سيتي للسكان والتنمية )ش.م.م( 

New City Housing and Development )S.A.E(   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7913 

ورقم قيد   24826   فرعى  عن غرض الشركة هو:  أ  /العمل في كافة مجالت السكان التعاوني والعقاري وفي 

سبيل ذلك للشركة مزواله النشطة الموضحة فيما بعد سواء لحسابها أو لحساب الغير  ب  /تصميم وتنفيذ وتشييد 

القري والمساكن وغيرها من المشروعات التعاونية ومنخفضة التكاليف والمشروعات العقارية وغيرها من 

المشروعات المماثلة والشبيهة وادارتها أو تأجيرها أو بيعها وذلك سواء بحالتها أو بعد إدخال تعديلت عليها ت/  

القيام بكافة اعمال المقاولت والتشييد والبناء وتجهيز وامداد العقارات والمساكن والمدن بالمرافق الساسية  ث  /

شراء وبيع الراضي ج  /استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية  / استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع وبيعها/ استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

الري بطريق الغمر.  وذلك فيما عدا المناطق التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكام المادة 

12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين.  أ  /إقامة وانشاء وتشغيل 

المراكز والسواق التجارية والملهي ومراكز اللعاب الرياضية والترفيهية والمشاغل.  ب  /امتلك وإدارة 

واستغلل المنشأت السياحية والفندقية والمطاعم والتوريدات في جميع المجالت المسموح بها قانونا وكافة المواد 

الغذائية والمشروبات وبيعها.ومع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة 

محافظة الجيزة القطعة رقم 12 محور كريزى ووتر الوحدة رقم B1-2-02الدور الثانى بالمبنى رقم1

17 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7979 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 6 اكتوبر - الحى الخامس - مجاورة 3 - عقد ثانى شارع 17 - عمارة 514 -

18 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7980 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 6 اكتوبر - الحى الخامس - مجاورة 3 - عقد ثانى شارع 17 - عمارة 514 -

19 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7981 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 6 اكتوبر - الحى الخامس - مجاورة 3 - عقد ثانى شارع 17 - عمارة 514 -
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20 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7982 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 6 اكتوبر - الحى الخامس - مجاورة 3 - عقد ثانى شارع 17 - عمارة 514 -

13 - نيو سيتي للسكان والتنمية )ش.م.م( 

New City Housing and Development )S.A.E(   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    7914 

ورقم قيد   24826   فرعى  عن غرض الشركة هو:  أ  /العمل في كافة مجالت السكان التعاوني والعقاري وفي 

سبيل ذلك للشركة مزواله النشطة الموضحة فيما بعد سواء لحسابها أو لحساب الغير  ب  /تصميم وتنفيذ وتشييد 

القري والمساكن وغيرها من المشروعات التعاونية ومنخفضة التكاليف والمشروعات العقارية وغيرها من 

المشروعات المماثلة والشبيهة وادارتها أو تأجيرها أو بيعها وذلك سواء بحالتها أو بعد إدخال تعديلت عليها ت/  

القيام بكافة اعمال المقاولت والتشييد والبناء وتجهيز وامداد العقارات والمساكن والمدن بالمرافق الساسية  ث  /

شراء وبيع الراضي ج  /استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية  / استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع وبيعها/ استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

الري بطريق الغمر.  وذلك فيما عدا المناطق التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكام المادة 

12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين.  أ  /إقامة وانشاء وتشغيل 

المراكز والسواق التجارية والملهي ومراكز اللعاب الرياضية والترفيهية والمشاغل.  ب  /امتلك وإدارة 

واستغلل المنشأت السياحية والفندقية والمطاعم والتوريدات في جميع المجالت المسموح بها قانونا وكافة المواد 

الغذائية والمشروبات وبيعها.ومع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة 

100B محافظة الجيزة مشروع البوليجون سودى كويست مبنى 10 الدور الرضى مكتب رقم

14 - بي اند زي يونيتد المحدودة B&Z UNITED LTD CO   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

7919 ورقم قيد   6722   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : انشطة داخل قانون 72 لسن 2017:

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و ادوات عناية السنان وادوات العناية الشخصية و الجهزة 

اللكتروميكانيكية   تصنيع مستحضرات التجميل والدوات المنزلية والمنظفات والمطهرات والمراوح والشفاطات 

وانظمة الهواء   تجارة الجملة والتجزئة داخل مدينة 6 اكتوبر والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

رئيس جحهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017:

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التصدير. 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقلة للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ,وكذا لتتمتع

النشطة خارج قانون الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .

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

النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة ارضى رقم 1 عمارة رقم 3هـ شارع الطائف مجاورة 

ثانية مدينة الفردوس حى استثمارى 6اكتوبر الصناعية - 6 اكتوبر
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21 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7983 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة ب

22 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7983 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 6 اكتوبر - الحى الخامس - مجاورة 3 - عقد ثانى شارع 17 - عمارة 514 -
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15 - سي جيت الدوليه sea gate international   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7955 ورقم 

قيد   24842   فرعى  عن انشطه قانون 72 لسنه 2017  النقل النهري ويشمل نقل الركاب او البضائع او 

المهمات او المواد بكافه انواعها او الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري المختلفه و نقل الخامات والبضائع 

والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري والنقل البحري لعالي البحار ويشمل نقل الخامات والبضائع 

والركاب خارج المياه القليميه باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفه كالناقلت والبواخر والعبارات 

واقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه, والمنتجات الصناعيه والموا الغذائية ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل , ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد اوالمجمد للبضائع , والثلجات الخاصه بحفظ 

الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والموا الغذائيه وتبريدها او تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع 

حفظ وتخزين الغلل, ويدخل ضمن جميع النشطه المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمه لمباشره اي منها 

و مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحده سكنيه, سواء اقيمت في شكل بناء واحد اوعده ابنيه و مشروعات السكان الجتماعي 

ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل والستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008اعداد الدراسات والبحوث 

الفنيه والقتصادية ودراسات الجدوي للمشروعات الستثماريه في مجال البنية الساسيه واقامه وتشغيل واداره 

المراسي النيليه متكامله الخدمات اللزمه لتشغيلها السياحي وتأمينها, بغرض الحفاظ علي البيئه النهريه من التلوث 

ومن اخطار الحريق بالمواقع المحدده والمعتمده من الجهات المختصه, وال تقل الطاقه الستعابيه لكل منها عن 

عدد )24( فندقا عانما واقامه وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز الغوص والنشطه المكمله لها او المرتبطه بها فيما 

عدا مدينتي دهب وشرم الشيخ ال بعد الحصول علي موافقه المحافظ المختص بذلك  واعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجيه للمشروعات .                                                                                                      

انشطه خارج قانون 72لسنه 2017                                                                                                                 

وتقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن والتفريغ والتوكيلت الملحيه والتخليص الجمركي . تحصيل النوالين 

المستحقه للمالك او المشغل . وبيع وشراء السفن . والشغال البحريه وتشمل تموين السفن بكافه اشكالها واعمال 

نظافه العنابر والدهان و و الصلحات البسيطه للحاويات وتقديم خدمه العائمات للسفينه وطاقمها وسحب النفايات 

والمخلفات من السفن سواء السائله او الجافه علي الوحدات المرخص لها بذلك وكذا صيانه المنشأت البحريه 

العائمه والثابته والتوريدات العمومية وبالخص التوريدات البحريه وادارة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات 

)عدا مخازن الحاويات الخطرة( . تملك واستنجار وتأجير الوحدات البحريه بكافه انواعها . . التصدير والتوكيلت 

التجاريه .وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 في تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشيء تأسيس 

الشركة حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة التي  غرضها من الجهات المختصه 

وبما ل يدخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثماروالنقل البري للركاب و البضائع و المهمات باستخدام 

وسائل النقل المختلفة وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات و 

الخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجة البعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي وذلك بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر وفي الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الوحده الداريه 

33 بعماره c الكائنه بالمنطقه رقم ) 31 - 32 ( بمدينه بيفرلي هيلز
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16 - سي جيت الدوليه sea gate international   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7955 ورقم 

قيد   24842   فرعى  عن انشطه قانون 72 لسنه 2017  النقل النهري ويشمل نقل الركاب او البضائع او 

المهمات او المواد بكافه انواعها او الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري المختلفه و نقل الخامات والبضائع 

والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري والنقل البحري لعالي البحار ويشمل نقل الخامات والبضائع 

والركاب خارج المياه القليميه باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفه كالناقلت والبواخر والعبارات 

واقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه, والمنتجات الصناعيه والموا الغذائية ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل , ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد اوالمجمد للبضائع , والثلجات الخاصه بحفظ 

الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والموا الغذائيه وتبريدها او تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع 

حفظ وتخزين الغلل, ويدخل ضمن جميع النشطه المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمه لمباشره اي منها 

و مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحده سكنيه, سواء اقيمت في شكل بناء واحد اوعده ابنيه و مشروعات السكان الجتماعي 

ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل والستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008اعداد الدراسات والبحوث 

الفنيه والقتصادية ودراسات الجدوي للمشروعات الستثماريه في مجال البنية الساسيه واقامه وتشغيل واداره 

المراسي النيليه متكامله الخدمات اللزمه لتشغيلها السياحي وتأمينها, بغرض الحفاظ علي البيئه النهريه من التلوث 

ومن اخطار الحريق بالمواقع المحدده والمعتمده من الجهات المختصه, وال تقل الطاقه الستعابيه لكل منها عن 

عدد )24( فندقا عانما واقامه وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز الغوص والنشطه المكمله لها او المرتبطه بها فيما 

عدا مدينتي دهب وشرم الشيخ ال بعد الحصول علي موافقه المحافظ المختص بذلك  واعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجيه للمشروعات .                                                                                                      

انشطه خارج قانون 72لسنه 2017                                                                                                                 

وتقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن والتفريغ والتوكيلت الملحيه والتخليص الجمركي . تحصيل النوالين 

المستحقه للمالك او المشغل . وبيع وشراء السفن . والشغال البحريه وتشمل تموين السفن بكافه اشكالها واعمال 

نظافه العنابر والدهان و و الصلحات البسيطه للحاويات وتقديم خدمه العائمات للسفينه وطاقمها وسحب النفايات 

والمخلفات من السفن سواء السائله او الجافه علي الوحدات المرخص لها بذلك وكذا صيانه المنشأت البحريه 

العائمه والثابته والتوريدات العمومية وبالخص التوريدات البحريه وادارة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات 

)عدا مخازن الحاويات الخطرة( . تملك واستنجار وتأجير الوحدات البحريه بكافه انواعها . . التصدير والتوكيلت 

التجاريه .وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 في تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشيء تأسيس 

الشركة حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة التي  غرضها من الجهات المختصه 

وبما ل يدخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثماروالنقل البري للركاب و البضائع و المهمات باستخدام 

وسائل النقل المختلفة وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات و 

الخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجة البعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي وذلك بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر وفي الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة بورسعيد 20 شارع 

محمد محمود و الجيش برج فر الدور السادس -

23 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7979 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة ا
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24 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7980 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة ا

25 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7981 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة ن

26 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    7982 ورقم قيد   

24852   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة ة

27 - سنب فرمي SNPVERMI   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8029 ورقم قيد   3998   فرعى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج السماد العضوي الناتج من اعادة تدوير المخلفات العضوية   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9 مجمع مبارك الصناعى - 

المنطقة الصناعية

28 - بيسايد للتجارة   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    7993 ورقم قيد   5109   فرعى  عن التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا   والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن في مول مصر بمدينة 6 

اكتوبر - محل رقم G077 الدور الول حسب العقد المبرم

29 - بيسايد للتجارة   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    7993 ورقم قيد   5109   فرعى  عن التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا   والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة الشقة رقم 301 الدور الثالث وذلك فى العقار 

مربع 1144 قطعه 5 ابو بكر الصديق- مساكن شيراتون -
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30 - بساطة للزجاج السكوريت والديكور   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8046 ورقم قيد   9645   

فرعى  عن توريد وتركيب الزجاج السكوريت

  القيام باعمال الديكورات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة هنجر رقم 13 مصنع رقم 23 مجمع CBC الصناعى

31 - التاجر لتجارة وتوزيع الدوية   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8032 ورقم قيد   16358   

فرعى  عن تجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبية   مع مراعاةأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة طريق مصر 

اسيوط الزراعى – بجوار بنزينة التعاون  – العياط – الجيزة .

32 - تي ام تى جروب لتصنيع السطمبات البلستيكيه والمعدنيه T M T   قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    8044 ورقم قيد   22357   فرعى  عن  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السطمبات البلستيكيه والمعدنية 

وكافه منتجاتها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة مصنع رقم 79 المنطقة الصناعية 

الثالثة مجمع العالمية
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33 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon(   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8048 ورقم قيد   

24184   فرعى  عن 1 إدارة وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة ومحال الهايبر ماركت والسوبر ماركت 

والمحلت التجارية والمتاجر الشاملة ومجمعات التسوق المفتوحة والمغلقة سواء للبيع بالجملة أو بالتجزئة لبيع كافة 

المنتجات المحلية والمستوردة بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الستهلكية والسلعية بكافة أنواعها 

والجهزة والمكونات الكهربائية والجهزة الرياضية والمفروشات2 إقامة وتشغيل المخازن لتخزين البضائع 

المسموح بها قانونا  فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره3 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 4 

التوريدات العمومية5 القيام بأعمال الديكور والتشطيبات.

6 القيام بنشاط البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وأعمال التجارة بصفة عامة7 الشراء والبيع والبيع بالتقسيط الذى تقل 

المدة الزمنية لسداد أقساطه عن ستة أشهر والتوزيع والتعامل والتجار فى السلع والمنتجات والصناف والمنقولت 

والبضائع والمواد الستهلكية والمحاصيل وكافة السلع أيا  كانت طبيعتها ووصفها ويشمل ذلك دون الحد من 

عمومية ما سبق كافة أنواع وأوصاف المنتجات الغذائية والغير غذائية والمحاصيل الزراعية من أى نوع بما فى 

ذلك بضائع ومنتجات البقالت والحبوب والفواكه والخضروات والسماك واللحوم والطيور الداجنة ومنتجات 

اللبان أيا  كان نوعها والمنتجات والغذية الحيوانية والمشروبات والعصائر والمشروبات المعدنية والغازية وأيضا  

بيع وشراء وتوزيع المنسوجات والقمشة والملبس المحلية والحذية والسلع الكمالية ومنتجات ومواد السلع الجلدية 

وتجهيزات الثاث والمنازل والدوات المنزلية وأدوات المطابخ والوانى ولوازم ومعدات الجهزة سواء المنزلية 

أو التجارية أو الصناعية وأجهزة وكافة إكسسوارات الحاسب اللى والكمبيوتر والدوات المكتبية والكتب 

والمجلت ومعدات ولوازم وأدوات وأجهزة السلع الكهربائية والمنزلية وأجهزة الحاسبات اللية والتصـالت 

والموسيقى والترفيه والتسلية ولعب الطفال والسيارات والمركبات والدراجات البخارية وغيرها والمستحضرات 

الصيدلية ومنتجات ومعدات الطب والجراحة, والعطور ومستلزمات التجميل وبصفة عامة التجار فى كافة 

الحتياجات من كافة السلع والمنتجات والبضائع من أى نوع أو وصف أو أى منشأة أو بائع تجزئة أو متجر أو 

نادى أو مطعم أو فندق أو مقهى أو محل أو شخص سواء كان للستخدام المنزلى أو الشخصى أو التجارى أو 

الستهلك.8 إدارة وتشغيل المصانع والمعامل بغرض التصنيع لدى الغيروتعبئة وتغليف لدى الغير وتقنية وبيع 

وتوزيع المنتجات بجميع أنواعها فيما عدا تصنيع الحديد واللمونيوم والسمنت والسمدة والسمدة الزوتية 

والبتروكيماويات وكذا الستيراد والتصدير والوساطة التجارية9 بيع السجائر بكافة انواعها, مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة هذه 

النشطة.10 بيع كافة خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بجميع أنواعها وفئاتها, وأجهزة التليفون المحمول 

بجميع أنواعها, وكذا كافة أنواع الكسسوارات والملحقات المتعلقة بها, وكافة خدمات المحمول.11 إعداد وتصنيع 

وتجهيز وتعبئة وتغلفة   لدى الغير   وتوريد وبيع كافة أنواع المخبوزات والحلوى من عجين12 توريد وتركيب 

ماكينات الصرف اللى13 إعداد وتجهيز وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة, وذلك لتقديم جميع 

أنواع المأكولت والوجبات الغذائية الجاهزة والتيك أواى واليس كريم والمشروبات الساخنة والباردة بكافة أنواعها 

وأصنافها.

 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة 

القطعة رقم 920 – المجاورة الرابعة الحى الرابع – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة,

34 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    8027 ورقم 

قيد   24869   فرعى  عن  تجارة وتوزيع السيارات والموتوسيكلت والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية . 2 إقامة وتشغيل وتملك مراكز خدمات السيارات وإقامة وتشغيل محطة تموين للسيارات 

وسوبر ماركت .  3 اقامة وتشغيل وتملك مصنع لتصنيع وتجميع السيارات والموتوسيكلت . 4  المقاولت 

العمومية .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح موقع ممارسة نشاط رقم )3( بالعنوان/ قطعة الرض رقم 

232,231,230 بالمنطقة الصناعية الولي
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35 - شركة مجموعة الرفاعي للصناعات الغذائية   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    8130 ورقم قيد   

23807   فرعى  عن غرض الشركة    إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات و السناكس و الحلوى و 

الفواكه المجففة و المحفوظة بجميع أنواعها و البسكويت و الشيكولته بجميع أنواعها و البن و الشاي و فرز و 

تجهيز و غربلة و تشميع الحاصلت الزراعية و الخضروات و الفاكهه و تحميص المكسرات و تجهيز المحمصات 

   تعبئة منتجات الشركة آليا  التصدير  

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة المصنع الكائن 

بالقطعة رقم )533( بالمنطقة الصناعية مخازن الشباب – مدينة 6أكتوبر – محافظة الجيزة

36 - بيكى للتجارة و التوريدات PECKY   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    8177 ورقم قيد   

24903   فرعى  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  تجارة الثلجات 

والمبردات والديب فريزر والبوتاجازات والجهزة الكهربائية 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القليوبية 1ش السكة الحديد- من ش محمد سالم -ميت نما 

-قليوب -

37 - بيكى للتجارة و التوريدات PECKY   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    8177 ورقم قيد   

24903   فرعى  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  تجارة الثلجات 

والمبردات والديب فريزر والبوتاجازات والجهزة الكهربائية 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع القطعه رقم 35 المنطقه الصناعية 

مخازن الشباب مدينة 6 اكتوبر

38 - السوري السعودي للغذية   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8229 ورقم قيد   18247   فرعى  

اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي )  عن 1-

اقامه وتنظيم الحفلت  التصدير وعلي الخص تصدير الغذية  3- عدا المشروبات الكحولية والخمور (  2-

العامة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبق لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 15 الحى الول - المجاورة 

الرابعة - مركز المل

39 - ايجى مارت EGY MART )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8226 ورقم قيد   

24929   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة / اقامة وتشغيل سلسلة 

سوبر ماركت / التصدير والتوكيلت التجارية / التوريدات العامة / الفرنشايز وحق استغلل العلمة التجارية للغير 

ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و 

القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

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

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة مبنى بمساحة 140م2 بالدور الرضى -100م2 تقريبا بالدور 

العلوى داخل محطة التعاون بشارع مصدق
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40 - ايجى مارت EGY MART )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8226 ورقم قيد   

24929   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة / اقامة وتشغيل سلسلة 

سوبر ماركت / التصدير والتوكيلت التجارية / التوريدات العامة / الفرنشايز وحق استغلل العلمة التجارية للغير 

ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و 

القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

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

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة نقل للعنوان  4 شارع ابو بكر الصديق - مربع 1144 مساكن 

شيرتوان - مصر الجديدة -

41 - ايجى مارت EGY MART )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8227 ورقم قيد   

24929   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة / اقامة وتشغيل سلسلة 

سوبر ماركت / التصدير والتوكيلت التجارية / التوريدات العامة / الفرنشايز وحق استغلل العلمة التجارية للغير 

ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و 

القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

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

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة نقل للعنوان  4 شارع ابو بكر الصديق - مربع 1144 مساكن 

شيرتوان - مصر الجديدة -

42 - ايجى مارت EGY MART )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    8227 ورقم قيد   

24929   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة / اقامة وتشغيل سلسلة 

سوبر ماركت / التصدير والتوكيلت التجارية / التوريدات العامة / الفرنشايز وحق استغلل العلمة التجارية للغير 

ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و 

القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

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

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

وحدة رقم )1( بمساحة داخلية قدرها41.8 م2 ,مساحة 15م2 اوت دور من المساحة الخاصة بشركة جولدن  .1

فور بلس مشروع كيوبكس هاب بمحور دهشور من جهة مدخل 4

60 - مصطفي عدنان بالوش وشريكه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8556 ورقم قيد   15115   

فرعى  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والمأكولت السورية 

الجاهزة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات ما عدا ) الكحولية ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اووي  بجهة محافظة الجيزة ممارسة نشاط 

تجارة الجملة والتجزئة بالعنوان ق 36 المجاورة الولي المحور المركزي السادس من اكتوبر
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43 - رأفت عبده عباس حسانين وشركاه   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8335 ورقم قيد   14019   

فرعى  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة2017 :

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل   

والمصال واللقاحات الطبية والمكملت الغذائية والغذية الخاصة 

تجارة الجملة والتجزئة الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمصال   

واللقاحات الطبية والمكملت الغذائية والغذية الخاصة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :

 تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمصال واللقاحات الطبية 

والمكملت الغذائية والغذية الخاصة .

 التصنيع لدي الغير للدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمصال واللقاحات 

الطبية والمكملت الغذائية والغذية الخاصة.

علي الشركة اللزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عد التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع / محل رقم 16 بالدور الرضي بمشروع ريتاج مول - قطعة رقم 1/1 

بمشروع 164 عمارة -المنطقة العمرانية الثانية - 6 اكتوبر

44 - أينكانتو encantoo   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    8281 ورقم قيد   21830   فرعى  عن   

تشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليات.  وتقديم جميع  انواع 

المأكولت والتيك   اوا ى  والتوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

قطعة الرض رقم 3 بجوار محطة شيل بالمحور المركزى بالجزء الجنوبى مول ريجينس

45 - هوليوود لستصلح الراضى والتنمية العقارية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8359 

ورقم قيد   24994   فرعى  عن 1  التسويق والترويج لراضى المناطق الصناعية لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية 2  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال  وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 3  

السكان الذي تؤجر وحدات بالكامل خالية لغراض السكن غير الدارى بشرط أل يقل عدد الوحدات عن خمسين 

وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية 4  تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها  بجميع 

المرافق والخدمات 5  استصلح وتج هيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع )2( استزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وان يستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ) وذلك فى حدود ألف فدان ( كل ما سبق مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008 * مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص  لكل نشاط على حدة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا لتراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

قطعة )5أ-5ب(- حوض رقم 1 - الحزام الخضر
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71 - امتداد للحلول التكنولوجية Extend   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8591 ورقم قيد   

25109   فرعى  عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات  

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 ا لسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة الدور الول بالشقة رقم 6 الدور الخامس العقار 31 شارع لبنان المهندسين -

46 - هوليوود لستصلح الراضى والتنمية العقارية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8359 

ورقم قيد   24994   فرعى  عن 1  التسويق والترويج لراضى المناطق الصناعية لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية 2  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال  وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 3  

السكان الذي تؤجر وحدات بالكامل خالية لغراض السكن غير الدارى بشرط أل يقل عدد الوحدات عن خمسين 

وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية 4  تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها  بجميع 

المرافق والخدمات 5  استصلح وتج هيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع )2( استزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وان يستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ) وذلك فى حدود ألف فدان ( كل ما سبق مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008 * مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص  لكل نشاط على حدة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ا لتراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

40 ش عبد المنعم رياض - المهندسين -

47 - جلو مودست فاشون

GLOW   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8361 ورقم قيد   24995   فرعى  عن •انشطة داخل 

قانون الستثمار 72:•تجارة الجملة والتجزئة للملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده •انشطة 

خارج قانون الستثمار 72:

•تصنيع الملبس لدى الغير•مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار و ذلك 

دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية   و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

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

او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة المحل رقم 71 - الدور الرضي بمول مركز 

علي الدين منطقه خدمات المجاوره الثالثه - الحي الثاني

48 - جلو مودست فاشون

GLOW   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    8361 ورقم قيد   24995   فرعى  عن •انشطة داخل 

قانون الستثمار 72:•تجارة الجملة والتجزئة للملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده •انشطة 

خارج قانون الستثمار 72:

•تصنيع الملبس لدى الغير•مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار و ذلك 

دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية   و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

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

او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة فيل 311 - المجاورة 7 - التجمع الول - 

القاهره الجديدة -
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Marvel Chem for Food Additives and   49 - مارفل كيم لضافات الغذية والكيمياويات

Chemicals   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    8410 ورقم قيد   10826   فرعى  عن تجارة 

وتوزيع المواد الغذائية والضافات والكيمياويات بكافة أنواعها.

التوريدات العمومية.

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.

تلتزم الشركهباحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص

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

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

شبيهةباعمالها

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

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة العقار رقم 3 شارع المريوطية - طريق سقارة - الهرم - الجيزة

50 - صحه أهل مصر لداره الصيدليات SEHHT AHL MASR   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

8420 ورقم قيد   18479   فرعى  عن ادارة الصيدليات   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على الخص مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية للطفال 

والمهات والدوات المنزلية والمنظفات والمطهرات ومستلزمات الصيدليات والجهزة التعويضية والغذية الطبية 

والطبيعية والجهزة والمستلزمات الرياضية والملبس والمستلزمات الطبية وتخزين الدوية ومستلزمات الدوية   

تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية  التسويق لكافة المنتجات   اقامة و تشغيل مركز لعداد وتنمية و تدريب الموارد البشرية   القيام باعمال 

تجهيز وصيانه الصيدليات   التوريدات العمومية على الخص توريد المعدات والجهزة الطبية ومستلزمات 

ومعدات وأجهزة الصيدليات   انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية   انشاء المكاتب العلمية لنهاء 

إجراءات تسجيل الدوية امام الجهات المختصة   اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة وعلى الخص اقامة وتشغيل وإدارة مخازن الدوية   إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و 

تغليف الدوية والعشاب الطبية والمستحضرات الصيدلنية ومستحضرات التجميل تلتزم الشركهباحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها 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 

ولئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها علي الشركه مراعاه توفيق اوضاعها للتوافق واحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 الخاص بسجل المتوردين  بجهة محافظة الجيزة ش زكريا من ش ناصر جمال تقسيم عمرو بن العاص- 

مخزن ادوية-
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51 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    8431 ورقم قيد   25034   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 

- اضافة فرع للشركة في العنوان التالي :مطعم )BRGR (  - وحدة تجارية - الكيلو 22 طريق السكندرية 

الصحراوى  - نادي نيو جيزة الرياضي

52 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    8431 ورقم قيد   25034   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة المركز 

الرئيسي ليصبح: الوحدة الدارية رقم )503, 504( بالمبنى رقم 3 المقام على قطعة الرض رقم 22 بمحور 

الكريزي ووتر )مشروع أفنيو 22( - الدور الخامس - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.
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53 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    8432 ورقم قيد   25034   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 

- اضافة فرع للشركة في العنوان التالي :مطعم )BRGR (  - وحدة تجارية - الكيلو 22 غرب طريق مصر 

السكندرية الصحراوى- مشروع الجيزة الجديدة

54 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    8432 ورقم قيد   25034   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة المركز 

الرئيسي ليصبح: الوحدة الدارية رقم )503, 504( بالمبنى رقم 3 المقام على قطعة الرض رقم 22 بمحور 

الكريزي ووتر )مشروع أفنيو 22( - الدور الخامس - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.
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55 - أى تى كورز - IT Cores   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8474 ورقم قيد   4333   فرعى  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  التوريدات العمومية.    بيع حاسب ألي ومستلزماته.    عن    

أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   

ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .   

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنوعها .       .

إقامة وتشغيل وصيانة شبكات  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .    والتدريب عليها .   

نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول علي 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  تراخيص من الجهات المعنية وغقا للقوانين المعمول بها .   

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها  أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانونى فى 

العنوان التالى : شقة رقم 5 بالعقار رقم 5 شارع منشية البكري

56 - أى تى كورز - IT Cores   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8474 ورقم قيد   4333   فرعى  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  التوريدات العمومية.    بيع حاسب ألي ومستلزماته.    عن    

أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   

ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .   

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنوعها .       .

إقامة وتشغيل وصيانة شبكات  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .    والتدريب عليها .   

نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول علي 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  تراخيص من الجهات المعنية وغقا للقوانين المعمول بها .   

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها  أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة شقه بالدور الثاني بالعقار 3 شارع ابن الوليد - الدقي

57 - مون وفول لخدمات السيارات   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8459 ورقم قيد   7130   فرعى  

عن إقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين السيارات والخدمات المساعدة لها من تغيير زيوت وغسيل السيارات 

والتشحيم    بيع وتوزيع المنتجات البترولية والزيوت   صيانة محطات الوقود.   التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 1 بالدور الثالث - برج رقم 4 - بالمشروع المقام علي 

القطعة 3-49- المحور المركزي - السادس من اكتوبر - الجيزة

58 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8461 ورقم قيد   21369   فرعى  عن تنفيذ 

التفاق المبرم مع منشأة الرشيد للستيراد والتصدير   مؤمن السيد صوفى رمضان وذلك لتسويق المنتجات التى 

تستوردها المنشأة وهى الحذية والشباشب بجميع انواعها   الملبس الجاهزة بجميع انواعها   الدوات 

والكسسوارات والطاولت الرياضية بجميع انواعها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع / محل بالعقار 36 شارع 

محى الدين ابو العز

59 - فرع شركة مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولت ) فيصل احمد الرشيد وشركاؤه ( 

فرع شركة كويتية   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    8461 ورقم قيد   21369   فرعى  عن تنفيذ 

التفاق المبرم مع منشأة الرشيد للستيراد والتصدير   مؤمن السيد صوفى رمضان وذلك لتسويق المنتجات التى 

تستوردها المنشأة وهى الحذية والشباشب بجميع انواعها   الملبس الجاهزة بجميع انواعها   الدوات 

والكسسوارات والطاولت الرياضية بجميع انواعها  بجهة محافظة الخارج الكويت
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61 - جوكلين للمغاسل go clean   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8515 ورقم قيد   19783   

التوريدات العمومية - التجارة العامة  فرعى  عن اقامة وتشغيل المغاسل والداري كلين والتنظيف الجاف   -

والتوزيع في كل ماهو مسموح به قانونا - التوكيلت التجارية - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982 

والقانون  فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية وتعديلته ,ولينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص الزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.                      مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذة النشطة.       ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

بأى وجه من االوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق          

غرضها فى مصر اوفى الخارج ,كما يجوز لهاان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 19 الدور الرضى المبنى التجارى بلزا قطعة 

رقم 5 منطقة خدمات الحى المتميز

62 - امان للخدمات المالية   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8538 ورقم قيد   24050   فرعى  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. غرض الشركة : 1 

تجارة السلع المعمرة بانواعها .  2

تاثيث وتجهيز منافذ للبيع والتوزيع .  3

تحصيل الفواتير .  4

تقديم خدمات الستعلم الميداني فيما عدا الستعلم الئتماني .  5

التوريدات العمومية .  6

تقديم كافة الستشارات المالية والفنية فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية والستشارات القانونية   7

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 27 من قانون سوق 

راس المال ولئحتة التنفيذية 

التجارة اللكترونية عبر النترنت .  8

خدمات وبيع اجهزة التليفون المحمول .  9

تقديم وتحصيل خدمات القمر الصناعي المشفرة .  10

تقديم وتحصيل خدمات النترنت  11

تقديم خدمات البيع بالتقسيط لكافة انواع السلع    12

تشغيل ماكينات الصراف اللي    13

تجارة وبيع السيارات والموتسكيلت والمواتير بالنقد والتقسيط  14

15 مقدمو تمويل استهلكي

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   

 .

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 70 ش 

السودان
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63 - جوود وود لصناعة الكونتر GOOD WOOD   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8563 ورقم 

قيد   25095   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشب الكونتر وكافة المنتجات الخشبية والمعدنيه 

بمختلف انواعها و الكسسوارات الخشبية والمعدنيه 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا    

التوريدات العمومية    

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 

الطابق الول من المبنى الداري رقم B84 ـ A5 ـ القرية الذكية ـ طريق مصر إسكندرية الصحراوي ـ

64 - جوود وود لصناعة الكونتر GOOD WOOD   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    8563 ورقم 

قيد   25095   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشب الكونتر وكافة المنتجات الخشبية والمعدنيه 

بمختلف انواعها و الكسسوارات الخشبية والمعدنيه 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا    

التوريدات العمومية    

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 41 

ش الملك فيصل - الجيزه -

65 - ظاظا كوزين   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8635 ورقم قيد   13529   فرعى  عن ت  

بجهة محافظة الجيزة المحل رقم ) 1 ( -  العقار  رقم ) 1( شارع الغزل و النسيج – المهندسين

66 - مو اند ايز لدارة المطاعم وإقامة الحفلتmo & ez   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8582 

ورقم قيد   25101   فرعى  عن -إقامة وتنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات -إدارة المطاعم الثابتة والكافيهات-

تأجير الوحدات السكنية والتجارية والدارية-المقاولت العامة   -التوريدات العمومية.وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم )7( الدور الرضي - قطعة رقم 153 منطقة المركز التجاري - 

الهضبة الوسطى -
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67 - مو اند ايز لدارة المطاعم وإقامة الحفلتmo & ez   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8582 

ورقم قيد   25101   فرعى  عن -إقامة وتنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات -إدارة المطاعم الثابتة والكافيهات-

تأجير الوحدات السكنية والتجارية والدارية-المقاولت العامة   -التوريدات العمومية.وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع قطعه رقم 7 - الحي الثاني - التوسعات الشرقيه - المحور 

المركزي 26 يوليو - مدينة 6 اكتوبر

68 - بوليكس انترناشونال عاصم حليم يواقيم وشريكته   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8585 ورقم 

قيد   25103   فرعى  عن اضافة نشاط خارج القانون 8 المقاولت بكافة انواعها وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها الى غرض الشركة  بجهة محافظة الجيزة مدنيه ابورواش المنطقه 

الصناعية

69 - بوليكس انترناشونال عاصم حليم يواقيم وشريكته   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8585 ورقم 

قيد   25103   فرعى  عن اضافة نشاط خارج القانون 8 المقاولت بكافة انواعها وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها الى غرض الشركة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح القطعه رقم 62 القطعه 

64 من القطعه رقم 3 تقسيم الملك - الكيلو 26 بمساحة 533متر مربع - ابورواش

70 - امتداد للحلول التكنولوجية Extend   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    8591 ورقم قيد   

25109   فرعى  عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات  

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 ا لسارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة افتتاح الفرع // الكائن ب الشقه رقم 6 الدور الخامس العقار 31 شارع لبنان المهندسين - الجيزه

72 - مزارع الفردوسي للستصلح الزراعي والتصدير   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8677 ورقم 

قيد   19090   فرعى  عن * استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة )ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 (     

* تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.      * تربية جميع 

انواع الدواجن والطيور سواء كان ذللك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.      * 

اقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.      * تربية الخيول.      * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

والحيوانية.      انشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :     * التصدير.   تلتزم الشركة بافراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة الجيزة عدد 9 فدان - حدود الطيان 

رقم 36 - بحوض الفقاقيع الشرقي 36 - بزمام المنصورية
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73 - فريدج Fridge لنشاء وتشغيل وادارة المطاعم ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8659 

ورقم قيد   19113   فرعى  عن اقامة وادارة وتشغيل المطاعم ) الثابتة ( والكافتيريات والكوفي شوب   التصدير 

والتوريدات العمومية * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية انشاء 

محال لتجهيز وتحض ير وبيع الماكولت والمشروبات  بجهة محافظة الجيزة المحل الكائن بشتيل البلد - ترعه 

الزمر -اوسيم - الجيزه )زووبا store( وتعيين السيد / محمد خلف ا محمود - مدير له

74 - فريدج Fridge لنشاء وتشغيل وادارة المطاعم ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8659 

ورقم قيد   19113   فرعى  عن اقامة وادارة وتشغيل المطاعم ) الثابتة ( والكافتيريات والكوفي شوب   التصدير 

والتوريدات العمومية * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية انشاء 

محال لتجهيز وتحض ير وبيع الماكولت والمشروبات  بجهة محافظة القاهرة 114 شارع 26 يوليو - شقة 5 - 

الدور الثانى -

75 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8711 ورقم قيد   

22353   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية . التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع المواد الغذائية . 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات . تنظيم الحفلت العامة والمعارض والمؤتمرات ) بشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا وفيما عدا تنظيم المعارض السياحيه ( . التوكيلت التجارية .

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تعديل الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    

إقامة وتشغيل المحلت التجارية .تصنيع المواد الغذائية ) لحوم / أسماك / فراخ ,والمعجنات ( وتجهيزها وتجميدها 

وتعبئتها وتغليفها . تجارة الوجبات الجاهزة وتحضيرها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة كفر الشيخ دور  

اول مكتب  بالعقار  رقم 1 برج الشرقاوي  شارع المطبعه شارع المطبعه  بجوار  منطقه خدمات سخا

76 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8712 ورقم قيد   

22353   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية . التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع المواد الغذائية . 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات . تنظيم الحفلت العامة والمعارض والمؤتمرات ) بشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا وفيما عدا تنظيم المعارض السياحيه ( . التوكيلت التجارية .

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تعديل الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    

إقامة وتشغيل المحلت التجارية .تصنيع المواد الغذائية ) لحوم / أسماك / فراخ ,والمعجنات ( وتجهيزها وتجميدها 

وتعبئتها وتغليفها . تجارة الوجبات الجاهزة وتحضيرها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة كفر الشيخ دور  

اول مكتب  بالعقار  رقم 1 برج الشرقاوي  شارع المطبعه شارع المطبعه  بجوار  منطقه خدمات سخا
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77 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8711 ورقم قيد   

22353   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية . التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع المواد الغذائية . 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات . تنظيم الحفلت العامة والمعارض والمؤتمرات ) بشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا وفيما عدا تنظيم المعارض السياحيه ( . التوكيلت التجارية .

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تعديل الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    

إقامة وتشغيل المحلت التجارية .تصنيع المواد الغذائية ) لحوم / أسماك / فراخ ,والمعجنات ( وتجهيزها وتجميدها 

وتعبئتها وتغليفها . تجارة الوجبات الجاهزة وتحضيرها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان / العقار رقم / 66 شارع ثروت و22 حارة أمين درويش - قسم شرطة الدقى -

78 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8712 ورقم قيد   

22353   فرعى  عن اصبح غرض الشركة /    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية . التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع المواد الغذائية . 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات . تنظيم الحفلت العامة والمعارض والمؤتمرات ) بشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا وفيما عدا تنظيم المعارض السياحيه ( . التوكيلت التجارية .

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تعديل الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    

إقامة وتشغيل المحلت التجارية .تصنيع المواد الغذائية ) لحوم / أسماك / فراخ ,والمعجنات ( وتجهيزها وتجميدها 

وتعبئتها وتغليفها . تجارة الوجبات الجاهزة وتحضيرها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان/ محل بالدور الرضى المنخفض العقار رقم / 162 - شارع الهرم -

79 - اندماج شركه مترو ماركت في الشركه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8714 ورقم قيد   

24085   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى بالمركز التجارى المسمى " فالريا 

مول " والمقام على قطعه الرض رقم ) 1/9 ( خدمات تقسيم المنطقه ) ط ( بأرض الجمعيه التعاونية لبناء 

المساكن وتعمير صحراء الهرام بمنطقه حدائق الهرام – قسم الهرم – محافظة الجيزه .
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80 - اندماج شركه مترو ماركت في الشركه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    8716 ورقم قيد   

24085   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى التجارى بالعقار المقام على القطعه 

رقم ) 313  من 93 كدستر بحوض حاجر الجرن 4 ناية نزلة السمان المعطى له رقم 80 ش سعد زغلول ورقم 

1 شارع محمد عبداللطيف – نزلة السمان – قسم الهرم – محافظة الجيزه .

81 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    8733 ورقم قيد   

20017   فرعى  عن تشغيل وادارة منافذ لتقديم العصائر الطبيعية والمشروبات )عدا الكحولية والخمور (  وذلك 

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

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة ب

82 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    8736 ورقم قيد   

20017   فرعى  عن تشغيل وادارة منافذ لتقديم العصائر الطبيعية والمشروبات )عدا الكحولية والخمور (  وذلك 

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

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع /

83 - أورو إيجبت لتشغيل المعادن الثمينة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    8825 ورقم قيد   25192   

فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لصناعة و تشغيل المصوغات  الذهبية و المجوهرات والحجار الكريمة   بكافة  

اشكالها و انواعها علىاختلف عياراتها و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : محل تجارى B043 بالطابق الرضى بالمركز التجارى مول مصر - طريق 

الواحات مقابل مدينة النتاج العلمى مدينة 6 أكتوبر

84 - أورو إيجبت لتشغيل المعادن الثمينة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    8825 ورقم قيد   25192   

فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لصناعة و تشغيل المصوغات  الذهبية و المجوهرات والحجار الكريمة   بكافة  

اشكالها و انواعها علىاختلف عياراتها و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة القليوبية القطعة رقم 15ج  تقسيم المنطقة الصناعية سوق العبور
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85 - جا اى تى للخدمات اللوجيستية JIT LOGISTIC SERVICES   قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    8958 ورقم قيد   474   فرعى  عن تعديل غرض الشركة ليصبح :  إقامة وتشغيل وإدارة مخازن 

البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(.   تقديم خدمات اللوجيستيه من الشحن والتفريغ والشحن البري 

والبحري والجوى للبضائع .  التخليص الجمركى. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة خارج زمام أبورواش بالمنطقة الصناعية – مركز أمبابة – الجيزة عند الكيلو 32 

طريق القاهرة السكندرية الصحرواى.

86 - ايه بى ام اكسترا العالمية للتطوير والتجارة   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8928 ورقم قيد   

7290   فرعى  عن انشطة خاصة بقانون 72

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتجميد المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية بكافة انواعها

تجارة الجملة والتجزئة

انشطة خارج قانون 72

التوريدات العمومية

اقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة) بشرط استصدار التراخيص اللزمة(

ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد

بموافقة اجراءات الترخيص بها

تلتزم الشركةبإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 , وكذا لتتمتع

النشطة خارج قانون الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

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

شبيهة باعمالها

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

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك 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 9أ المنطقة الصناعية الولى

87 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8921 ورقم قيد   25239   

فرعى  عن إقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة في علج السنان.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 17 شارع داوود الظاهرى - الدور الثانى - مدينه نصر اول

88 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8922 ورقم قيد   25239   

فرعى  عن إقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة في علج السنان.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 17 شارع داوود الظاهرى - الدور الثانى - مدينه نصر اول
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89 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8922 ورقم قيد   25239   

فرعى  عن إقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة في علج السنان.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : 20  شارع نادي الصيد الدور الول فوق الرضي

90 - شاينى وايت لطب السنان 

SHINY WHITE DENTAL SW   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8921 ورقم قيد   25239   

فرعى  عن إقامة وتشغيل مراكز طبية متخصصة في علج السنان.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

 B6 القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : الوحدات ارقام 205 و206 و207 والكائنة جميعها بالمبني رقم

بالدور الثاني منه والمبني على قطعتي الرض ارقام 15 و16 بمشروع كابيتال بيزنس بارك - المحور المركزي

Tatar Carpet for Manufacturing 91 - تتار كاربت لصناعة السجاد والمفروشات والستيراد والتصدير

of Textiles and Carpets    قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8945 ورقم قيد   25253   فرعى  

عن اقامة وتشغيل نشاط قانون 72 اقامه وتشغيل مصنع صناعه السجاد واغطيه الرضيات بكافة انواعها 

والمفروشات بكافة انواعها نشاط خارج قانون 72 استيراد وتصدير السجاد والمفروشات بكافة انواعها مع افراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة جزء من المحل رقم 8 - الدور الرضى -المحل رقم 4 -الدور الول مول الكرمة2المجاورة1

Tatar Carpet for Manufacturing 92 - تتار كاربت لصناعة السجاد والمفروشات والستيراد والتصدير

of Textiles and Carpets    قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8945 ورقم قيد   25253   فرعى  

عن اقامة وتشغيل نشاط قانون 72 اقامه وتشغيل مصنع صناعه السجاد واغطيه الرضيات بكافة انواعها 

والمفروشات بكافة انواعها نشاط خارج قانون 72 استيراد وتصدير السجاد والمفروشات بكافة انواعها مع افراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 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 المنوفية قطعه رقم )8-10( بالبلوك رقم c1( (  قطعه رقم )5( -
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93 - شركه مجموعه راشد جروب   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8948 ورقم قيد   25255   

فرعى  عن مركز خدمه وصيانه السيارات

 اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 المقاولت العامة

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

 الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة

 غرضها من الجهات المختصة وبما ل ي خل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

شبيهة باعمالها او التي

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

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 235 مساكن صقر قريش - البساتين -

94 - شركه مجموعه راشد جروب   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    8948 ورقم قيد   25255   

فرعى  عن مركز خدمه وصيانه السيارات

 اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

 الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

 المقاولت العامة

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

 الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة

 غرضها من الجهات المختصة وبما ل ي خل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

شبيهة باعمالها او التي

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

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / مركز ادارى ومركز صيانه سيارات بالمحلت رقم 

5/6/9 بالدور الرضى بعد البدروم والبالغ مساحتهم 215م بالضافة الى ارض فضاء امام واجهه المحلت 

مساحة 950 م بالقطعة رقم 11 منطقة رقم خ 1 بالمرحلة الثانية بيفرلى هيلز الحى 17 - مدينة الشيخ زايد وتعيين 

/ اسلم طارق فؤاد مرسى - مدير فرع
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95 - النور اوتو لخدمات السيارات   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    8964 ورقم قيد   6659   فرعى  

عن تجارة والتوزيع وتوريد واستيراد السيارات بانواعها وقطع غيارها واكسسوارتها واطارات وبطاريات 

السيارات بانواعها واحجامها وزيوت السيارات   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات 

العمومية   اقامة وتشغيل مركز لخدمات وصيانة السيارات   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

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

ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة المحل 

التجارى رقم 35 بالدور الرضى بطيبة جراند مول

96 - كاتو لوجيستك   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    8983 ورقم قيد   10747   فرعى  عن 

صوامع حفظ وتخزين الغلل والمواد الغذائية والحاصلت الزراعية.

تعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلت الزراعية لدى الغير.

التوكيلت التجارية.

تلتزم الشركهباحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس 

الشركة

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

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

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 10 امتداد المنطقة الصناعية

97 - الجيزة لتصنيع اعلف و أغذية الحيوانات الليفة   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    9003 ورقم 

قيد   14991   فرعى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اعلف و أغذية الحيوانات الليفة و ذلك دون الخلل 

بأحكام القوانيين واللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة و يجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في شركة أخرى اومعها او تتحول الى شركة 

من طبيعة أخرى و ذلك كله طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم 287 المنطقة الصناعية امتداد 

المنطقة الثالثة

98 - زيرو كارب لدارة المطاعم   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    8968 ورقم قيد   18707   

فرعى  عن 0000  بجهة محافظة الجيزة قطعة الرض رقم ) 751 ( ـ المنطقة الصناعية ـ امتداد المنطقة 

السادسة ـ مخازن الشباب للصناعات الصغيرة
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 محو - شطب

1 - علء الدين للصناعات الهندسية لصاحبها ) علء الدين مصطفى محمد عطية (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

14571 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  1440 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو

2 - كونسورتيوم للتكنولوجيا لصاحبتها مناهل عبد الرحمن ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم   16125 قيد فى 

13-06-2021 برقم ايداع  4063 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

3 - بانوبوليس ميديا Panopolis Media  تاجر فرد سبق قيده برقم   24705 قيد فى 01-08-2022 برقم 

ايداع  7607 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائى

4 - جابر استون اند بيلدنج  gaber stone and building  تاجر فرد سبق قيده برقم   24151 قيد فى 

27-06-2022 برقم ايداع  6368 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل 

نهائى

5 - جلوبال لتجارة مواد البناء والتوريدات لصاحبها ) زينب احمد عبد العليم عبد القادر (  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   5727 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع  3308 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل 

محو القيد من السجل

6 - المصرية الدولية لتجارة المواد الغذائية والتوريدات العامة لصاحبها ) جيهان حسن سليمان عويس (  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   5728 قيد فى 25-06-2019 برقم ايداع  3309 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - 

شطب السجل محو القيد من السجل

7 - محمد محمود حسين سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   21956 قيد فى 15-03-2022 برقم ايداع  2691 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

8 - افينيوس 1 لصاحبها ) دلل جمال الدين بحيري (  تاجر فرد سبق قيده برقم   10718 قيد فى 

06-07-2020 برقم ايداع  2768 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

9 - مركز امان الطبي لصاحبها عائشه عبدالمنعم جوده خميس  تاجر فرد سبق قيده برقم   14552 قيد فى 

21-02-2021 برقم ايداع  1403 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب قيد من السجل

10 - كورتيكس للتدريب لصاحبها / مروان شريف حسنى عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم   21823 قيد فى 

08-03-2022 برقم ايداع  2416 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

11 - البركة للرخام والجرانيت لصاحبه ) تمام جمعه علي احمد عطية (  تاجر فرد سبق قيده برقم   9984 قيد 

فى 04-03-2020 برقم ايداع  1670 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

رأس المال

1 - الورقة للتجارة لصاحبها )خالد جمال عبده محمد السيد( تاجر فرد سبق قيده برقم   9451 قيد فى 

04-02-2020 برقم ايداع   906 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

2 - جولدن هاند Golden Hand لصاحبها ) محمود محمد عبد الونيس حسن ( تاجر فرد سبق قيده برقم   

6437 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع   4251 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  300,000.000
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العناوين 

1 - الرحمة للتجارة لصاحبها على السيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    20183 قيد فى 2021-12-06 

برقم ايداع    10197 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1شارع حسن ابو 

العل متفرع من جمال عبد الناصر - ناهيا العمومى - كرداسة

2 - ريفول للصناعات    لصاحبها مي سمير عبدالمنعم إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16932 قيد فى 

05-08-2021 برقم ايداع    5392 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مصنع 519 مخازن الشباب المنطقة الصناعية

3 - الماسة بلست لصاحبها ) ميلد فوزي متي جرجس بشاي ( تاجر فرد سبق قيده برقم    7030 قيد فى 

25-09-2019 برقم ايداع    5086 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1- 

حارة  أحمد أبو عميرة برك الخيام

4 - الفندي للصناعات الكمياويه المتطوره تاجر فرد سبق قيده برقم    24578 قيد فى 24-07-2022 برقم 

ايداع    7260 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع بالعنوان / 

القطعة رقم 61 - المرحلة الثانية قطاع 2 - المنطقة الصناعية - كوم اوشيم .

5 - ريفول للصناعات    لصاحبها مي سمير عبدالمنعم إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16932 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع    7788 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع مصنع 519 مخازن الشباب المنطقة الصناعية

6 - ريفول للصناعات    لصاحبها مي سمير عبدالمنعم إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16932 قيد فى 

05-08-2021 برقم ايداع    5392 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح /  المقر الرئيسي وموقع ممارسه النشاط في المصنع رقم 519 مخازن الشباب المنطقه 

الصناعيه

7 - ريفول للصناعات    لصاحبها مي سمير عبدالمنعم إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    16932 قيد فى 

05-08-2021 برقم ايداع    5392 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع / مصنع 519 مخازن الشباب المنطقة الصناعية

8 - كيو جي ام  Q.G.M  لصاحبتها دولت السيد عبد المجيد محمد كامل تاجر فرد سبق قيده برقم    16560 قيد 

فى 07-07-2021 برقم ايداع    4774 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

اصبح المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط /قطعه 189 المنطقه الصناعيه الولي – كوم اوشيم  -

9 - مركز امان الطبي لصاحبها عائشه عبدالمنعم جوده خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    25163 قيد فى 

17-02-2021 برقم ايداع    549 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور 

الخامس -قطعه 4/1/18-فراج سنتر وبذلك يتم نقل القيد الي استثمار 6 اكتوبر

10 - مركز امان الطبي لصاحبها عائشه عبدالمنعم جوده خميس تاجر فرد سبق قيده برقم    25163 قيد فى 

17-02-2021 برقم ايداع    549 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور 

الخامس -قطعه 4/1/18-فراج سنتر

11 - جولدن هاند Golden Hand لصاحبها ) محمود محمد عبد الونيس حسن ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

6437 قيد فى 19-08-2019 برقم ايداع    4251 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة محل بالدور الراضى بالعقار رقم 18 - ش يوسف كامل - فيصل .
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النشاط

1 - ديزوردى للتجارة والتوزيع لصاحبها ) محمد علء زهير الفيومي الخطيب ( تاجر فرد سبق قيده برقم  2694 

قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع    3275وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توزيع 

مستحضرات التجميل وأدوات المكياج. تصنيع مستحضرات التجميل وأدوات المكياج لدى الغير

2 - المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها : عبد المنعم ابراهيم عباس سليمان تاجر فرد سبق قيده 

برقم  24636 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    7446وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اضافة نشاط خارج قانون 72 : إقامة و تشغيل مركز للتدريب و التنمية البشرية

3 - إيه زي بروبيرتيز   AZ Properties  لصاحبها : احمد عصام خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  1305 قيد 

فى 17-07-2018 برقم ايداع    1521وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  شطة داخل قانون 

تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج  72 لسنة 2017   -

الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزبرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

اعمال  رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .   -

الستثمار العقارى  التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  -

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم انشطة خارح قانون72 لسنة 

2017   التسويق العقارى .

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2694 وتم ايداعه بتاريخ   

12-11-2018  برقم ايداع 3,275.000 الى : ديزوردى للتجارة والتوزيع لصاحبها ) محمد علء زهير 

الفيومي الخطيب (

2 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24636 وتم ايداعه بتاريخ   

27-07-2022  برقم ايداع 7,446.000 الى :  المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية لصاحبها : عبد المنعم 

ابراهيم عباس سليمان

3 -  فى تاريخ    22-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   25072 وتم ايداعه بتاريخ   

22-08-2022  برقم ايداع 8,521.000 الى : خالد للستثمار لصاحبها خالد رجا عبد ا الحميدى العدوانى

4 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1305 وتم ايداعه بتاريخ   

17-07-2018  برقم ايداع 1,521.000 الى : إيه زي بروبيرتيز   AZ Properties  لصاحبها : احمد 

عصام خليل

الشخاص

1 - خالد رجا عبد ا الحميدى العدوانى  مدير فرع المقيد برقم قيد   25072 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-22 

برقم ايداع    8521تم التأشير فى تاريخ   22-08-2022   بــ  

Page 145 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - نادين مقار كوتور   شركة سبق قيدها برقم    5589 قيدت فى 17-06-2019 برقم ايداع   3128 وفى 

تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائى

2 - إيجل كريد Eagle Creed   شركة سبق قيدها برقم    5675 قيدت فى 23-06-2019 برقم ايداع   

3235 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

3 - وليد احمد كامل مهنى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    5685 قيدت فى 23-06-2019 برقم ايداع   

3246 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة

4 - واصل لخدمات نقل البضائع   شركة سبق قيدها برقم    15826 قيدت فى 25-05-2021 برقم ايداع   

3587 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل غلق الفرع بناء على تاشيرة القاهرة

5 - مشاريع للنشاءات الحديثه   شركة سبق قيدها برقم    2611 قيدت فى 06-11-2018 برقم ايداع   3151 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للتصفية النهائية

6 - مطاعم الندلس الدولية البرجول El Pergola   شركة سبق قيدها برقم    5486 قيدت فى 2019-06-02 

برقم ايداع   2979 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائى

7 - دى اس فى - يو تى اى ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم    24590 قيدت فى 19-08-2002 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الفرع

8 - شامنا للمواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم    11603 قيدت فى 03-09-2020 برقم ايداع   4115 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائى

9 - احمد مصطفى عبد الرؤف حلمى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    14815 قيدت فى 2021-03-09 

برقم ايداع   1834 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائى

10 - الحصان للستشارات الهندسية AL HUSSAN   شركة سبق قيدها برقم    2227 قيدت فى 

10-10-2018 برقم ايداع   2676 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لتصفية 

الشركة نهائيا

11 - بلتفورمز PLATFORMS   شركة سبق قيدها برقم    9564 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع   

1071 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة

Egyptian American        For  12 - المصرية المريكية لتصميم و تجميع خطوط النتاج امل

Engineering         products -AMAL   شركة سبق قيدها برقم    4764 قيدت فى 2019-04-03 

برقم ايداع   1948 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو ادارى

13 - شركة ريفر جرين للتطوير العقاري         River Green   شركة سبق قيدها برقم    18056 قيدت فى 

18-08-2021 برقم ايداع   5717 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو ادارى

14 - برو كواليتي        Pro Quality   شركة سبق قيدها برقم    3447 قيدت فى 08-01-2019 برقم ايداع   

130 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية

15 - شركة دبي السعودية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    2830 قيدت فى 22-11-2018 برقم ايداع   

3470 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية ستة شهور اخرى

16 - هورايزن  لشبكات   الحاسب   اللي و    نظم   المعلومات    HORIZON   شركة سبق قيدها برقم    

1054 قيدت فى 24-06-2018 برقم ايداع   1204 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تجديد مدة التصفية من تاريخ انتهاء المدة السابقة حتى تاريخ 31 / 12 / 2022مع تجديد تعيين السيد / خالد نبيل 

محمد مصفيا   قانونيا   للشركة

17 - ترادكو للتجارة والتصدير TRADCO   شركة سبق قيدها برقم    12893 قيدت فى 18-11-2020 برقم 

ايداع   6082 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركة
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Egyptian Company For Talent Development ( - ) 18 - الشركة المصرية لتنمية القدرات ) رايز

Rays (  -   شركة سبق قيدها برقم    1317 قيدت فى 18-07-2018 برقم ايداع   1533 وفى تاريخ  

17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائى

19 - وييب بيدز انترناشيونال Web Beds International   شركة سبق قيدها برقم    7585 قيدت فى 

24-10-2019 برقم ايداع   5843 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد  للتصفية 

النهائية

20 - بروبرتى بلنر للتسويق العقارى PROPERTY PLANNER   شركة سبق قيدها برقم    8015 قيدت 

فى 19-11-2019 برقم ايداع   6459 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة

ALLIANCE FOR TRADEAND                    21 - ليانس للتجارة والستثمار

INVESTMENTS   شركة سبق قيدها برقم    538 قيدت فى 03-05-2018 برقم ايداع   575 وفى تاريخ  

18-08-2022   تم محو - شطب السجل غلق الفرع

22 - اوتو بايلوت للتدريب والتجارة   شركة سبق قيدها برقم    4100 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع   

1018 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل القرار الول بالتصحيح -سيارة رقم ط ع 2768 

جاك اس تو موديل 2019

MIDRARA FOR TRADING,INDUSTRY AND  23 - مدرارا للتجارة والصناعة والمقاولت

CONTRACTING   شركة سبق قيدها برقم    6622 قيدت فى 29-08-2019 برقم ايداع   4515 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

24 - المصرية الوطنية للتشييد والبناء   شركة سبق قيدها برقم    10291 قيدت فى 29-04-2020 برقم ايداع   

2101 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائيا

25 - سيجما للتصميمات والديكورات   شركة سبق قيدها برقم    23865 قيدت فى 16-06-2022 برقم ايداع   

5911 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لغلق الفرع

26 - عطا بسام عطا وعمار بسام عطا   شركة سبق قيدها برقم    9567 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع   

1250 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

27 - اوميجا ايجيبت للتوريدات العمومية    OMEGA EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    11077 قيدت 

فى 29-07-2020 برقم ايداع   3308 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

   Green Hat For Advertising and Marketing  28 - جرين هات للدعاية و العلن و التسويق

شركة سبق قيدها برقم    12921 قيدت فى 22-11-2020 برقم ايداع   6142 وفى تاريخ  2022-08-25   

تم محو - شطب السجل شطب القيد من السجل

29 - الصفا لصناعة المستلزمات الطبيه (ش.ذ.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    17045 قيدت فى 

11-08-2021 برقم ايداع   5542 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

30 - محسن الشافعي للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    3230 قيدت فى 20-12-2018 برقم ايداع   

4009 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائيا

31 - تومكو بي تي واي المحدوده TOMCO PTYLTD   شركة سبق قيدها برقم    3309 قيدت فى 

26-12-2018 برقم ايداع   4125 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل 

نهائيا

32 - اى جى اى للخدمات الترفيهيه IGE   شركة سبق قيدها برقم    7163 قيدت فى 02-10-2019 برقم 

ايداع   5267 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

33 - كيان ماركتنج CAYAN MARKETING   شركة سبق قيدها برقم    5459 قيدت فى 2019-05-30 

برقم ايداع   2937 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائيا

34 - همبلة Humballah   شركة سبق قيدها برقم    5871 قيدت فى 08-07-2019 برقم ايداع   3495 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد من السجل

35 - شركة دبي السعودية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    2830 قيدت فى 22-11-2018 برقم ايداع   

3470 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

36 - كيه اند ام للتجارة والتوزيع K & M   شركة سبق قيدها برقم    7228 قيدت فى 07-10-2019 برقم 

ايداع   5357 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للتصفية النهائية
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37 - خوارزم لتقنيات السيارات    KWARIZM   شركة سبق قيدها برقم    7573 قيدت فى 2019-10-23 

برقم ايداع   5831 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائيا

38 - مودرنا للمقاولت والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    13033 قيدت فى 30-11-2020 برقم 

ايداع   6327 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل نهائيا

رأس المال

1 - ايديكو للستثمار التعليمى شركة سبق قيدها برقم     6399 قيدت فى 08-08-2019 برقم ايداع    4192

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  70,000,000.000

2 - النسر لقطع غيار الجهزة المنزلية شركة سبق قيدها برقم     22312 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    

3484وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - محمد شعبان حامد عوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24293 قيدت فى 11-01-2017 برقم ايداع    

1266وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  220,000,000.000

4 - فى لينس V LENS شركة سبق قيدها برقم     21347 قيدت فى 13-02-2022 برقم ايداع    1363وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

5 - دوماك تريدنج كومباني DOMAK TRADING COMPANY شركة سبق قيدها برقم     13106 قيدت 

فى 02-12-2020 برقم ايداع    6438وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

875,000.000
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العناوين

1 - فضة للعلف شركة سبق قيدها برقم     4672 قيدت فى 28-03-2019 برقم ايداع    1825وفى تاريخ  

01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم 100 / 113  المنطقة القديمة – المنطقة 

الصناعية أبو رواش – الجيزة  0

2 - محمد براء زين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7526 قيدت فى 22-10-2019 برقم ايداع    5765

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع مصطفى النحاس مشروع 

التعاونيات 2064 عماره رقم 7 محل تجارى

3 - جورميه ايجيبت دوت كوم للغذية         Gourmet Egypt Com Foods شركة سبق قيدها برقم     

7645 قيدت فى 29-10-2019 برقم ايداع    5940وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة غلق الفرع الوحدة رقم 204 -الجزيرة بلزا

4 - ماتانا للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     8632 قيدت فى 19-12-2019 برقم ايداع    7304وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بالمحل رقم )B5-B6(   بمحطة خدمة و 

تموين السيارات )Fuel Up Watanya( الكائنة بمحور مصطفى كامل – التجمع الول – قسم القاهرة الجديدة 

– محافظة القاهرة.

5 - تريندينج للغذية والمشروبات  Trending شركة سبق قيدها برقم     11340 قيدت فى 2020-08-18 

برقم ايداع    3699وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

محل رقم 8 و 7 - وصلة دهشور - مول سيتي ووك    

مدخل 5 - الشيخ زايد - الجيزة

)Hookah - مطعم هوكا(

6 - إبيون للمستلزمات الطبية - Epione Medical Supplies شركة سبق قيدها برقم     14370 قيدت فى 

11-02-2021 برقم ايداع    1124وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

1146   شارع حسين محمدى عبدالحافظ  - المجاورة 5 -  الحى الثانى -

7 - تى جى اس لدارة المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     15514 قيدت فى 22-04-2021 برقم 

ايداع    3014وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 2 قطعة 29 

الدور الرضى مول الداون تاون بالسمه التجارية ) داون تاون (

8 - تى جى اس لدارة المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     15514 قيدت فى 22-04-2021 برقم 

ايداع    3014وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

قطعة رقم 1 – مركز خدمات الحي الول – مكتب رقم 2 – الدور الثالث – الشيخ زايد –

9 - جرين بيرى الغذية و المشروبات - Green berrys for food and beverage شركة سبق قيدها 

برقم     18665 قيدت فى 15-09-2021 برقم ايداع    6701وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة 

B3 وحدة رقم 9 بالدور الرضي و الدور الول في مبنى

بالمركز التجاري بلزا اسبانيا الشيخ زايد الجيزة

 )BOULEVARD - مطعم بوليفارد(

10 - فور ام ايجبت لتصنيع الطارات الهوائية المجددة  4M EGYPT شركة سبق قيدها برقم     23545 

قيدت فى 01-06-2022 برقم ايداع    5298وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان ليصبح / المصنع الكائن بالقطعه رقم 577 –الدور الرضي –المنطقه الصناعيه –مخازن 

الشباب
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11 - الكوثر لتجارة وتوريد الزيوت KTS ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     23631 قيدت فى 2022-02-02 

برقم ايداع    6100وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية داير الناحية – كفر 

خضر – مركز طنطا - الغربية

12 - شركة ساسا للتعبئة والتجارة Sasa company for packaging and trading شركة سبق قيدها 

برقم     3392 قيدت فى 03-01-2019 برقم ايداع    54وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 130 المنطقة الصناعية الجنوبية 6مليون متر مربع مجمع أ - العاشر من 

رمضان - محافظة الشرقية تم نقل السجل من استثمار 6 اكتوبر الى استثمار العاشر

13 - انسان للمقاولت واعمال النظافة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     4259 قيدت فى 2019-03-04 

برقم ايداع    1233وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر العقار رقم 

782 بجوار مستوصف عمر بن الخطاب منطقة المل

14 - ايجن كاد للخدمات الهندسية Eigen Cad Engineering Services ECES شركة سبق قيدها برقم     

11534 قيدت فى 31-08-2020 برقم ايداع    3981وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة محل رقم 21 - مبنى 4 - مجمع المل - المنطقة الصناعية الثالثة

15 - شركة مركز الصحة والجمال رانيا يوسف شركة سبق قيدها برقم     12624 قيدت فى 2020-10-28 

برقم ايداع    5644وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح 

/ 50 شارع المستقبل -6 اكتوبر

16 - كونفورميتي اشورنس للفحص و خدمات اصدار الشهادات Conformity Assurance شركة سبق قيدها 

برقم     13822 قيدت فى 12-01-2021 برقم ايداع    253وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية 25 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى - منطقة مرغم خلف شركة تويوتا

17 - هور يزون للنشاءات و التشطيبات Horizon construction and decoration شركة سبق قيدها 

برقم     14240 قيدت فى 04-02-2021 برقم ايداع    927وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 280ل - حدائق الهرام

18 - دريفيانكو للتجميل Derevianko Beauty شركة سبق قيدها برقم     20789 قيدت فى 2022-01-12 

 ,   B – L1 – 16 برقم ايداع    333وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة

TRIVIUM BUSINESS   الدور الول ,مبنى تريفيوم للعمال – ش تسعين شمالي -  التجمع الول

COMPLEX

19 - يونيك بروكرز لخدمات الستشارات العقارية شركة سبق قيدها برقم     22330 قيدت فى 2022-04-05 

برقم ايداع    3525وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 46 ش المقياس _

الدور الراضي _شقة رقم 1 - المنيل

 KING STEEL 20 - كينج ستيل للصناعات المعدانية

METAL INDUSTRIES شركة سبق قيدها برقم     22376 قيدت فى 07-04-2022 برقم ايداع    3635

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة ارض أملك دولة رقم ) 176 ( 

بناحية عرب أبو ساعد – الصف – الجيزة

21 - مصر للعلوم والتكنولوجيا ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24879 قيدت فى 30-08-1997 برقم ايداع    

985وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه 206 – عماره رقم 195 – 

شارع 26يوليو- وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر .

22 - محمد اشرف على على الديب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24884 قيدت فى 10-12-2020 برقم 

ايداع    46807وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة رقم 

7 - الدور الثانى - مدخل 1 - الحى 13 - المجاورة الرابعة - الشيخ زايد - محافظة الجيزة - وبذلك ينقل المقر الى 

استثمار اكتوبر
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STREAM LINE COMPANY FOR                                   23 - ستريم لين للخدمات الهندسية

ENGINEERING SERVICES شركة سبق قيدها برقم     3603 قيدت فى 16-01-2019 برقم ايداع    

318وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 20ش احمد الشاطوري الدقي

24 - الهدي لتجارة وتصدير الخضروات والفاكهه شركة سبق قيدها برقم     14447 قيدت فى 2021-02-15 

برقم ايداع    1255وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اغلق الفرع الكائن 

فى /  قطعة ارض رقم 54 ب المنطقة الصناعية الرابعة بمساحة 5417 م مربع

25 - الهدي لتجارة وتصدير الخضروات والفاكهه شركة سبق قيدها برقم     14447 قيدت فى 2021-02-15 

برقم ايداع    1255وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة 4.2ادارى 

بالدور الثاني - لستيه مول- الحي الثامن- المحور المركزي الخدمي- 6 اكتوبر

26 - ذي لمن ايجنسى THE LEMON AGENCY شركة سبق قيدها برقم     24789 قيدت فى 

15-03-2021 برقم ايداع    12380وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - المكتب الكائن فى مبنى الشيخ زايد اركان بلزا - اكتوبر امام مدخل زايد 2000 - الدور الرابع 

11728

27 - كارزامى للحلول التكنولوجية 

Carzami Technology شركة سبق قيدها برقم     24790 قيدت فى 25-10-2021 برقم ايداع    50188

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 33 ش البطل احمد عبد 

العزيز

28 - جراند ناشيونال للتجارة و المقاولت Grand National For Trading And Contracting  )ش.م.

م( شركة سبق قيدها برقم     24897 قيدت فى 09-02-2015 برقم ايداع    3540وفى تاريخ  2022-08-03   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - وحدة 3 - مجمع الدلتا - قطعة 72 - محور خدمى ثانى - 

مدينة 6 اكتوبر - الجيزة - وبذلك ينقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر

29 - واصل لخدمات نقل البضائع شركة سبق قيدها برقم     15826 قيدت فى 25-05-2021 برقم ايداع    

3587وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع ش صلح سالم

30 - مدارس المنارات الدولية Manarat International School  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

22168 قيدت فى 10-11-2014 برقم ايداع    26786وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة وحدة رقم t23 -ويست اسكوير - بيفرلى هليز .

31 - مدارس المنارات الدولية Manarat International School  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

22168 قيدت فى 10-11-2014 برقم ايداع    26786وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

) Epic - محافظة الجيزة 3 المرحلة الثانية – مدينة الخمائل – مدينة 6 أكتوبر – الجيزة . بالسمة التجارية ) ايبك

32 - صبحى الدمشقى لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     24806 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

54384وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 235 ش الملك فيصل - التعاون 

وبذلك يتم نقل القيد

33 - سمايل هوليدايز للتسويق اللكترونى شركة سبق قيدها برقم     24845 قيدت فى 19-12-2019 برقم 

ايداع    54387وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 4 ميدان 

طيبة - شقة رقم 3 - المهندسين - الجيزة - وبذلك نقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر

34 - نويزللدعايه والعلن Noise شركة سبق قيدها برقم     24853 قيدت فى 26-07-2021 برقم ايداع    

33434وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - العقار رقم 24 - 

ش المحروسة
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35 - الفنيه الردنية للصناعات الكيماوية شركة سبق قيدها برقم     680 قيدت فى 15-05-2018 برقم ايداع    

731وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع بالعنوان / الوحدات 

أرقام ) 236 , 237 , 242 , 243 , 244 ( بمساحة 3240 م  بقطاع الصناعات الكيماوية - بمجمع بياض 

العرب -

36 - المصريين للسكان والتنمية والتعمير شركة سبق قيدها برقم     5476 قيدت فى 30-05-2019 برقم ايداع    

2966وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المبنى رقم B2210 - القرية الذكثية 

- طريق مصر اسكندرية الصحراوى -

37 - جروس وير Grosware شركة سبق قيدها برقم     5832 قيدت فى 07-07-2019 برقم ايداع    

3443وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 14 عمارة 14 المستثمر 

الصغير جنوب الحياء

38 - المصريه الوربيه للسيارات               Egyption European Automotive شركة سبق قيدها 

برقم     6734 قيدت فى 08-09-2019 برقم ايداع    4680وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / 11 شارع دمشق - المهندسين -

39 - الفا ستيل ALPHA STEEL شركة سبق قيدها برقم     9300 قيدت فى 28-01-2020 برقم ايداع    

679وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة رقم 2 الدور الول فوق 

الرضى مجمع ورش صناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة ق رقم 30

40 - انتيباك لتصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة سبق قيدها برقم     9523 قيدت فى 10-02-2020 برقم ايداع    

1014وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 2 

- الدور الرضى - العقار رقم 2 - ش محمد الصاوى

41 - بوون لدارة الصيدليات BOON TO MANAGE PHARMACIES شركة سبق قيدها برقم     

19467 قيدت فى 02-11-2021 برقم ايداع    9026وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة عقار رقم 13 ش 9 قطعة رقم 527 المنطقة د -صيدلية رانيا رجاء الدين

42 - برفكت لخدمات المن والحراسة  Perfect شركة سبق قيدها برقم     19533 قيدت فى 2021-11-04 

برقم ايداع    9138وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 

/ شقة رقم 33 - عمارة رقم 56 - الشطر السادس - زهراء المعادى - وبذلك يتم نقل القيد

43 - كيان الستثمارية للتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم     23473 قيدت فى 29-05-2022 برقم ايداع    

5132وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة الدارية رقم f 15  بالطابق 

الول - بتجمع بالم هيلز السكنى بالحى الثانى - منطقة التوسعات الشرقية .

44 - شركة أيه جي للتدريب  AG For  Training S.A.E شركة سبق قيدها برقم     24937 قيدت فى 

13-11-2019 برقم ايداع    48198وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مبني B5 كابيتال بيزنس بارك,مدينه الشيخ زايد ,السادس من اكتوبر ,محافظة الجيزة

45 - شركة تك اكسس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     25047 قيدت فى 17-01-2012 برقم ايداع    

1355وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : مبني 4 الدور 4 

اركان بلزا-الشيخ زايد-قطعة 31 امام كومبوند زايد 2000 - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

46 - اي ان جي كرياتيف كو Ing creative co شركة سبق قيدها برقم     2131 قيدت فى 2018-10-03 

برقم ايداع    2560وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 29 شارع طلعت 

حرب - البر الشرقي - شبين الكوم بذلك يتم نقل القيد

47 - اسامه محمد الشربيني عبد الخالق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12233 قيدت فى 2020-10-07 

برقم ايداع    5007وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد مركز) بلط ( 

بمنطقه ) بلط ( بمحافظه الوادي الجديد
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48 - اولم ايجيبت OLAM EGYPT شركة سبق قيدها برقم     15691 قيدت فى 11-05-2021 برقم ايداع    

  )52D2( 3351وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة : بالمكتب الداري رقم

بالدور الثاني بالعقار رقم 5 مشروع بوليجون – بيفرلي هيلز– الشيخ زايد -

49 - الفضية للتجارة العامة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     15922 قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    

3759وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع كمال عثمان المتفرع من 

شارع المنصورية , فدان ونص )6000 متر(  كائنه بحوض شكور 6- بكفر الجبل

50 - الفضية للتجارة العامة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     15922 قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    

3759وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة ارض رقم 646 من 

146+114+524+635 من 576 الكائنه بحوض البوهات الوسطانى رقم 6 ناحية الكوم الخضر- مساحه 8 

قراريط و16 سهم.

51 - بينش مارك  للتسويق العقاري والتوريدات العمومية 

Benchmark Real Estate &General Supplies شركة سبق قيدها برقم     16468 قيدت فى 

30-06-2021 برقم ايداع    4602وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحدة :44 المحور المركزي – مول السرايا - دور ارضي منخفض - الشيخ زايد – مدخل 2 –

52 - كروز جروب لخدمات رجال العمال  cruise group شركة سبق قيدها برقم     16655 قيدت فى 

13-07-2021 برقم ايداع    4926وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

عمارة 316 بلوك 4 شارع السودان – المهندسين  - العجوزة -

53 - سولى للنتاج الفنى والتوزيع Soly Art production&Distribution شركة سبق قيدها برقم     

1239 قيدت فى 11-07-2018 برقم ايداع    1441وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

THE LANE   بالمشروع المعروف باسم G26 محافظة الجيزة اغلق الفرع الكائن فى /المحل التجارى رقم

MALL الكائن بتجمع بالم هيلز السكنى بالحى الثانى – منطقة التوسعات الشرقية – مدينة 6 اكتوبر

54 - سولى للنتاج الفنى والتوزيع Soly Art production&Distribution شركة سبق قيدها برقم     

1239 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع    5358وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة المحل التجارى رقم G26 بالمشروع المعروف باسم  THE LANE MALL الكائن بتجمع بالم 

هيلز السكنى بالحى الثانى – منطقة التوسعات الشرقية – مدينة 6 اكتوبر

55 - ذا انسين كرو The Insane Crew شركة سبق قيدها برقم     4093 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    1004وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 ب شارع حى الدبلماسيين 

-ش عاطف صدقى مج 2 - الشيخ زايد - الجيزة

56 - اليت لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     5764 قيدت فى 02-07-2019 برقم ايداع    3357

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / مبنى المول رقم 

)4( الكائن بطريق وصلة دهشور )طريق محور العبور حاليا( بالقطاع الثالث والرابع

57 - بي اند زي يونيتد المحدودة B&Z UNITED LTD CO شركة سبق قيدها برقم     6722 قيدت فى 

08-09-2019 برقم ايداع    4663وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 

ارضى رقم 1 عمارة رقم 3هـ شارع الطائف مجاورة ثانية مدينة الفردوس حى استثمارى 6اكتوبر الصناعية - 6 

اكتوبر

58 - بي اند زي يونيتد المحدودة B&Z UNITED LTD CO شركة سبق قيدها برقم     6722 قيدت فى 

08-09-2019 برقم ايداع    4663وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

قطعة الرض رقم ) A - IC- 7 /2بنطقة 356 فدان جنوب الرسوة - محافظة بور سعيد

59 - اينار للصناعات التكنولوجية E- NAR شركة سبق قيدها برقم     9875 قيدت فى 27-02-2020 برقم 

ايداع    1511وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج مصنع تدوير المخلفات –

طريق نجع الدير ادفا –غرب سوهاج –محافظة سوهاج
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60 - أيه – وان جروب للمقاولت والتويدرات والصناعة A-ONE GROUP شركة ذات شركة سبق قيدها 

برقم     11256 قيدت فى 13-08-2020 برقم ايداع    3582وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنيا عقار 8 - الدور التاسع برج مازن - ش السمسطاوى - مركز مغاغة

61 - فيستيتي لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزة  VESTITI شركة سبق قيدها برقم     13082 قيدت فى 

01-12-2020 برقم ايداع    6403وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 

بالعقار رقم 282 – الحى السابع – المحور المركزى – 6 أكتوبر – الجيزة

62 - ظاظا كوزين شركة سبق قيدها برقم     13529 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع    7075وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 14 - عمارة رقم 96 - شارع عبد المنعم 

رياض -

63 - فيكيل إيفو إيجيبت Vehiclevo Egypt LLC شركة سبق قيدها برقم     15866 قيدت فى 

27-05-2021 برقم ايداع    3649وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح /  رقمD    2-8   الكائنة بمشروع البوليجون الداري ـــــــ سوديك وست

64 - كاتر للنشاءات الهندسية 

CATER FOR ENGINEERING CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     21381 قيدت فى 

14-02-2022 برقم ايداع    1433وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ز

65 - المتحدة للمشغولت المعدنية والحلي ) ف سعد ا ( شركة سبق قيدها برقم     2561 قيدت فى 

25-11-2018 برقم ايداع    3491وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع بالوحدة 196 بالمركز التجارى

66 - المتحدة للمشغولت المعدنية والحلي ) ف سعد ا ( شركة سبق قيدها برقم     2561 قيدت فى 

01-11-2018 برقم ايداع    3092وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع الكائن الوحدة 196 بالمركز التجارى الترفيهى مجمع العرب

67 - سنب فرمي SNPVERMI شركة سبق قيدها برقم     3998 قيدت فى 14-02-2019 برقم ايداع    

880وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 9 مجمع مبارك الصناعى - المنطقة 

الصناعية

68 - بساطة للزجاج السكوريت والديكور شركة سبق قيدها برقم     9645 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع    

1193وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة هنجر رقم 13 مصنع رقم 23 

مجمع CBC الصناعى

69 - ديجيتال بوند DIGITAL BOND شركة سبق قيدها برقم     11151 قيدت فى 09-08-2020 برقم 

ايداع    3411وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب رقم 8 بالدور الرابع 

علوى بالعقار رقم 11 ش احمد الشاطورى

70 - التاجر لتجارة وتوزيع الدوية شركة سبق قيدها برقم     16358 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    

4438وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة طريق مصر اسيوط الزراعى – 

بجوار بنزينة التعاون  – العياط – الجيزة .

71 - التاجر لتجارة وتوزيع الدوية شركة سبق قيدها برقم     16358 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    

4438وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع شكرى القواتلى -

BIG IMAGE FOR SOFTWARE  72 - بيج إيميدج لتطوير البرمجيات وإدارة المشروعات

DEVELOPMENT AND PROJECTS MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     19099 

قيدت فى 11-10-2021 برقم ايداع    7408وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 44 المحور المركزي – مول السرايا – دور ارضي منخفض – الشيخ زايد – مدخل 2 – الجيزة
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73 - الريادة للعمال الكهروميكانيكية شركة سبق قيدها برقم     19169 قيدت فى 14-10-2021 برقم ايداع    

8521وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة رقم 4 مجاورة أولى حي 

تيوليب )المنطقة السادسة عمارات سابقا- مدينة الشروق- القاهرة( تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار 

القاهرة

74 - ارت بورد للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     20683 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع    

150وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الدور الرضي بالعقار الكائن بناحية 

حوض المليح بجوار مدرسة الزراعة - بندر الفيوم

75 - تي ام تى جروب لتصنيع السطمبات البلستيكيه والمعدنيه T M T شركة سبق قيدها برقم     22357 

قيدت فى 06-04-2022 برقم ايداع    3587وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة مصنع رقم 79 المنطقة الصناعية الثالثة مجمع العالمية

76 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     24184 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم 920 – 

المجاورة الرابعة الحى الرابع – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة,

77 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     24184 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل الكائن 

بالقطعة رقم 317 والشطر الخامس – المعادى الجديدة – محافظة القاهرة,

78 - توفير للمواد الغذائية ) كازيون - kazyon( شركة سبق قيدها برقم     24184 قيدت فى 2014-10-29 

برقم ايداع    25759وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس المحل الكائن 

بالعقار رقم "14" شارع الغورى – الغورى الجديد – حى الربعين – محافظة السويس

79 - محمد اشرف على على الديب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     24884 قيدت فى 10-12-2020 برقم 

ايداع    46807وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد قطعة ارض 

صحراوية  مساحتها 2000  فدان بمنطقة سهل قروين

80 - شركة الخطوط الجوية العراقية ) شركة عامة - عراقية ( فرع شركة محدودة خاضعة لقوانين دولة العراق 

شركة سبق قيدها برقم     24938 قيدت فى 28-08-2013 برقم ايداع    18353وفى تاريخ  2022-08-10   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع / 34 شارع الثورة - المهندسين - قسم الدقى .

81 - ذا فيو للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم     24955 قيدت فى 13-02-2011 برقم ايداع    2689

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 شارع ويصا واصف – برج المراء –  

شارع مراد

82 - الداليني للمقاولت والتوريدات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24976 قيدت فى 05-01-2015 برقم 

ايداع    361وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان :  الرهاوي – 

مركز منشأة القناطر

83 - تيليبيانيتا Telepianeta شركة سبق قيدها برقم     25016 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع    370

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نقل المركز الرئيسي  في العنوان التي :  

213 - الدور الول - فاميلي لند مول - محور جمال عبد الناصر- مدينة 6 أكتوبر - الجيزة. وبذلك يتم نقل 

السجل التجاري الي مكتب استثمار اكتوبر

84 - نيو بروج للتجارة NEW BRUJ شركة سبق قيدها برقم     9648 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع    

1197وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم 4 – الدور الثاني– عماره 

رقم 14 – عمارات الفتح – المحور المركزي – 6 أكتوبر -
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85 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     12320 قيدت فى 13-10-2020 برقم 

ايداع    5138وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / دور الرضى 

التجارى على يمين مدخل العقار المقام على القطعة رقم 3 , 5 , 7 تنظيم شارع المحكمة الهلية - تقاطع شارع 

الورشة - امام مبنى قصر الثقافه الفيوم - بندر الفيوم

86 - انترناشيونال جروب للصناعات الكيماوية والسمده الزراعية شركة سبق قيدها برقم     13980 قيدت فى 

21-01-2021 برقم ايداع    500وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية ة

87 - مصطفي نجم محجوب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14180 قيدت فى 02-02-2021 برقم ايداع    

808وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف موقع ممارسة النشاط العقار رقم 

106 - شقة رقم 5 – الدور الثاني – شارع مركز المدينة – شرق النيل – مدينة بني سويف الجديدة – محافظة 

بني سويف

88 - روتيم اساراس ترانس ROTEM ESRS TRANS شركة سبق قيدها برقم     14985 قيدت فى 

21-03-2021 برقم ايداع    2123وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبني 

رقم 63 شارع سوريا الدور الثاني – المهندسين

89 - ثري ناو لخدمات النقل 3NOW شركة سبق قيدها برقم     15764 قيدت فى 20-05-2021 برقم ايداع    

3475وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم ) S27 ( الدور الثانى - 

المركز التجارى مول - ويست سكوير بيفرلى هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

90 - سيفجارد انداستريا 

safeguard industria شركة سبق قيدها برقم     19608 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع    9252

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة الرض رقم 354 امتداد الصناعية 

الثالثة بمدينة 6 أكتوبر – الجيزة.

91 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 2004-07-20 

برقم ايداع    5303وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع / الدور 

الرضى التجارى بالعقار المقام على قطعه الرض رقم ) 69 ( بحوض الجرف الشرقى شارع الدواوين حاليا

92 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 2004-07-20 

برقم ايداع    5303وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع / الدور 

الرضى والدور العلوى بالمركز التجارى والخدمى بشارع اسكان الشباب – مدينه المنيا الجديده

93 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 2004-07-20 

برقم ايداع    5303وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم غلق الفرع الكائن فى / 

الدور الرضى التجارى على يمين مدخل العقار المقام على القطعة رقم 3 , 5 , 7 تنظيم شارع المحكمة الهلية - 

تقاطع شارع الورشة - امام مبنى قصر الثقافه الفيوم - بندر الفيوم

94 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 2004-07-20 

برقم ايداع    5303وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة غلق الفرع الكائن فى 

/الدور الرضى بالعقار المسمى برج اليمان الكائن بشارع عبد السلم الشاذلى - قسم دمنهور - دمنهور

95 - بروكر فور بيزنس ديفيلوبمنت شركة سبق قيدها برقم     3948 قيدت فى 12-02-2019 برقم ايداع    

808وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبنى رقم 45 الشيخ محمد الغزالى )

قمبيز سابقا (  - الدور الدارى – غرفة مكتبية – الدقى – الجيزة

96 - شركة العيادة المصرية لدارة المراكز الطبية شركة سبق قيدها برقم     9892 قيدت فى 2020-03-01 

برقم ايداع    1537وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 ش سرايا المنيل 

امام كليه طب اسنان - المنيل
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97 - مودرن باك لصناعة الكرتون شركة سبق قيدها برقم     11227 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    

3538وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / شقة 17 – 

الدور التاسع 29 ش الثلثيني – ناصية المدينة المنورة – العمرانية الغربية

121 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة توضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن بالوحدة رقم )Ax - 104( بالدور الرضى – أركان )2( – محور كريزى ووتر – مدخل 

زايد )2(

98 - مان اوف ستيل للتصدير شركة سبق قيدها برقم     13244 قيدت فى 09-12-2020 برقم ايداع    6627

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / محل تجاري 

بالوحدة رقم )12-ترقيم داخلي (تجاري الكائنة بالدور )الرضي (بعمارة )ليبون (مشروع السيتية (الكائنة بالقطعة 

رقم )17/ج(المحور الخدمي المركزي )طريق العبور (الحي الثامن

99 - سكاي لين بروبرتي   skyline property شركة سبق قيدها برقم     13703 قيدت فى 2021-01-05 

برقم ايداع    79وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الول - شقه 8 – 

عقار 2أ برج الزهراء – عمارات الوطنية – فيصل - الهرم - الجيزة

100 - الزمردة للمقاولت والتشييد والبناء شركة سبق قيدها برقم     16199 قيدت فى 16-06-2021 برقم 

ايداع    4194وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / ش 

المعتمدية الرئيسى - من نزلة الدائرى - ناصية ش ابو سرور - بجوار الوحدة الصحية

101 - شركة مجموعة الرفاعي للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     23807 قيدت فى 2013-01-16 

برقم ايداع    1276وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المصنع الكائن بالقطعة 

رقم )533( بالمنطقة الصناعية مخازن الشباب – مدينة 6أكتوبر – محافظة الجيزة

102 - الصول للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     24907 قيدت فى 

27-05-2010 برقم ايداع    11620وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 1 الدور الول – العقار رقم 19 شارع البحر العظم

103 - الصعايده للحاق العماله المصريه بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     24908 قيدت فى 

29-08-2021 برقم ايداع    39870وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح / العقار 47 شارع الطالبية البحرية – الطالبية – فيصل

104 - الدولية لللت و المعدات الصناعيه شركة سبق قيدها برقم     25014 قيدت فى 26-12-2016 برقم 

ايداع    41929وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 480 مخازن الشباب 

مدينة 6اكتوبر  الجيزة تم نقل السجل من استثمار القاهرة الى استثمار اكتوبر

105 - فور اس للستثمار و التنمية  4S INVESTMENT AND DEVELOPMENT شركة سبق قيدها 

برقم     7113 قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع    5200وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة : بورتال A - 2 - 09  سوديك -  مدينة الشيخ زايد ـــ محافظة الجيزة

106 - اكس فيچن X-Vision شركة سبق قيدها برقم     9148 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    468

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العنوان التي : منطقة بيت وطن قطعة 

100B  خلف سكن اعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة الدولية – 6 اكتوبر –

107 - السوري السعودي للغذية شركة سبق قيدها برقم     18247 قيدت فى 26-08-2021 برقم ايداع    

6007وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 15 الحى الول - 

المجاورة الرابعة - مركز المل

108 - البركه انترناشيونال Albarka International شركة سبق قيدها برقم     22268 قيدت فى 

17-02-2016 برقم ايداع    5357وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح / عمارة رقم 13 شارع النيل البيض ميدان لبنان المهندسين الجيزة
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109 - تولز لعمال الديكورTools Production )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     25007 قيدت فى 

26-03-2017 برقم ايداع    11065وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مبنى  4أ بيل اير -بفرلى هيلز وحدة 32 وبذلك تم نقل القيد

110 - بايوناتشورالز Bio Naturals شركة سبق قيدها برقم     14019 قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    

561وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 شارع لبنان - المهندسين - العجوزة

111 - بايوناتشورالز Bio Naturals شركة سبق قيدها برقم     14019 قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    

561وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / محل رقم 16 بالدور 

الرضي بمشروع ريتاج مول - قطعة رقم 1/1 بمشروع 164 عمارة -المنطقة العمرانية الثانية - 6 اكتوبر

112 - ماميتو لدارة و تشغيل المطاعم 

MAOMETTO شركة سبق قيدها برقم     16959 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع    5425وفى تاريخ  

16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 214 سنتر اسواق القاهرة - المجاورة الثانية 

- الحى المتميز

113 - أينكانتو encantoo شركة سبق قيدها برقم     21830 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع    2429

وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة الرض رقم 3 بجوار محطة شيل 

بالمحور المركزى بالجزء الجنوبى مول ريجينس

114 - المحترف لدارة النوادي و المطاعم والمقاولت   PROFESSIONAL شركة سبق قيدها برقم     

22493 قيدت فى 17-04-2022 برقم ايداع    3903وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الوحده الداريه في العقار رقم ثلثه الدور الثاني سنتر الزمرده حي البشاير التوسعات الشماليه  

المنطقه العمرانيه الثانيه 6 اكتوبر

115 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن بالمحل رقم )D-23(, بالدور الرضى ضمن مدينة ويست تاون – الكيلو )38( طريق 

السكندرية الصحراوى

116 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن بالوحدة رقم )1 – 134( كايروفيستيفال سيتى – التجمع الخامس - القاهرة

117 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن رقم )50( بالدور الرضى – سيتى ستار – التجمع الخامس

118 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة توضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن بالمحلت التجارية الكائنة بالدور الرضى – عمارة رقم )2/ 7/ د( – الحى الثانى – 

المجاورة رقم )7(

119 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة توضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن بالوحدة رقم )133/ 1( الكائنة بالمبنى التجارى كايروفيستيفال سيتى مول الكائن بشارع طه 

حسين

120 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة توضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن بالوحدة )H056 - 059( الطابق الول بالمركز التجارى )مول مصر( الواقع على طريق 

الواحات مقابل مدينة النتاج العلمى – منطقة التوسعات الشرقية
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122 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة توضيح عنوان فرع الشركة, 

المطعم الكائن بالوحدة رقم )Ax - 105( بالدور الرضى – أركان )2( – محور كريزى ووتر – مدخل زايد )2(

123 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن رقم )50( بالدور الرضى – سيتى ستار – التجمع الخامس

124 - بوتشرز بيرجر )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24945 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    

16650وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة توضيح عنوان فرع الشركة, 

ليصبح المطعم الكائن بالوحدة التجارية رقم )7( الكائنة بالمرحلة الرابعة – بقطعة الرض رقم )33( – بمنطقة 

محور كريزى ووتر التجارية والكائنة على محور )26( يوليو

125 - المبراطور للخدمات العلنية شركة سبق قيدها برقم     25169 قيدت فى 18-05-2022 برقم ايداع    

29401وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : برج 158 شارع 

السودان ناصيه شارع سوريا - المهندسين

126 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

المحل التجاري رقم )2( بالدور الرضي- ببرج النخبة-شارع المركز الجديد

127 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

المحل التجاري رقم )1( بالدور الرضي ذات واجهة شرقية مطل علي شارع بورسعيد

128 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

المحل التجاري رقم )1( بالدور الرضي بالعقار شارع الفتح

129 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

المحل التجاري رقم )2( بالدور الرضي بالعمارة الكائنة بالشارع 23 يوليو

130 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم المحل 

التجاري رقم )1( بالدور الرضي بالعقار الكائن شارع شرق السكة الحديد

131 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط المحل 

التجاري رقم )3( بالدور الرضي بشارع عمرو بن العاص مع تقاطع شارع احمد عرابي) كوبري المركز(- 

أرض التقسيم

132 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المحل 

التجاري رقم )1( واجهة بحرية-الكائن بالعقار رقم )51( شارع الجمهورية

133 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المحل التجاري رقم )3( بالدور الرضي قطعة رقم 60 و 62 تنظيم تقاطع شارع بورسعيد مع شارع النهضة- 

ابوقير- قسم ثان المنتزة
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134 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

المحل التجاري رقم )4( بالدور الرضي شارع الحرية

Nesterea company for Urban    135 - شركة نستيـريـا للتنميـة العمرانيـة وادارة المشروعـات

Development And Project management شركة سبق قيدها برقم     7892 قيدت فى 

13-11-2019 برقم ايداع    6302وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع وحدتى ادارتى ارقام )11,12( بالدور الول - بالعقار الكائن فى بلوك )3( بالقطعة رقم 1/14 أ - المحور 

المركزى - 6 أكتوبر - الجيزة.

136 - شركة نستيريا للستثمار العقاري Nesterea Real Estate Investment شركة سبق قيدها برقم     

7892 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    5388وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة غلق الفرع وحدتى ادارتى ارقام )11,12( بالدور الول - بالعقار الكائن فى بلوك )3( بالقطعة 

رقم 1/14 أ - المحور المركزى - 6 أكتوبر - الجيزة.

137 - رواد المستقبل للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     8914 قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع    

124وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة برج الحرمين – طريق المريوطية 

الهرم السياحى – الهرم

138 - بريلينت لحلول المياه Brilliant for water solution ) B. W. S شركة سبق قيدها برقم     

14358 قيدت فى 10-02-2021 برقم ايداع    1112وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 11 شارع الحسن - الدقي - الجيزة

139 - مياك فارما myAch phARmA شركة سبق قيدها برقم     14456 قيدت فى 15-02-2021 برقم 

ايداع    1266وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

موقع ممارسة نشاط  عمارة 316 _الحي الرابع _6 أكتوبر _الجيزة

140 - جيوماتيكس للمساحة GEOMATICS FOR SURVEY شركة سبق قيدها برقم     14775 قيدت 

فى 08-03-2021 برقم ايداع    1758وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

شقة  بالدور الثالث علوى بالعقار رقم   35 و  حدائق الهرام – الهرم– الجيزة

ALLIANCE FOR TRADEAND                    141 - ليانس للتجارة والستثمار

INVESTMENTS شركة سبق قيدها برقم     538 قيدت فى 03-05-2018 برقم ايداع    575وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع 55 ش الجيزة

142 - ماس تكنولوجي سوليشنز MASS Technology solutions شركة سبق قيدها برقم     835 قيدت 

فى 28-05-2018 برقم ايداع    916وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

غرفة )S 1(- الكائنة بالشقة بالعنوان 9 شارع الياسمين - قطعة 1880 -الدور الول - الحي الرابع - المجاورة 

الثامنة-

143 - عالم السفر المتميز لدارة المواقع اللكترونية شركة سبق قيدها برقم     3631 قيدت فى 2019-01-20 

برقم ايداع    370وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة )8( بالدور الرابع 

بالعقار رقم )6( شارع جمال سالم –الدقى

Marvel Chem for Food Additives and   144 - مارفل كيم لضافات الغذية والكيمياويات

Chemicals شركة سبق قيدها برقم     10826 قيدت فى 14-07-2020 برقم ايداع    2944وفى تاريخ  

18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 3 شارع المريوطية - طريق سقارة - الهرم 

- الجيزة

145 - صحه أهل مصر لداره الصيدليات SEHHT AHL MASR شركة سبق قيدها برقم     18479 قيدت 

فى 07-09-2021 برقم ايداع    6387وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

ش زكريا من ش ناصر جمال تقسيم عمرو بن العاص
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146 - برنس الكبده لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     22092 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    

26616وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / القطعة رقم 

2 تجارى - مركز الخدمات - الحى الول .

147 - كا ايه ام اف للتسويق العقارى k A M F شركة سبق قيدها برقم     25110 قيدت فى 2021-12-27 

برقم ايداع    63038وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 21 

ش ايران - الدقى - الجيزة - وبذلك ينقل السجل الى مكتب استثمار اكتوبر

SPRINKLER FOR SAFETY &          148 - سبرينكلر للمن الصناعى و انظمه مكافحه الحريق

FIRE FIGHTHING SYSTEMS  شركة سبق قيدها برقم     25170 قيدت فى 15-12-2019 برقم 

ايداع    53311وفى تاريخ  20-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 13 

شارع الفريق عبود - العجوزة

149 - مون وفول لخدمات السيارات شركة سبق قيدها برقم     7130 قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع    

5221وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم 1 بالدور الثالث - برج 

رقم 4 - بالمشروع المقام علي القطعة 3-49- المحور المركزي - السادس من اكتوبر - الجيزة

150 - القاهرة للتجارة والهندسة كايروتك Cairo Tech شركة سبق قيدها برقم     11944 قيدت فى 

23-09-2020 برقم ايداع    4610وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

القطعة رقم)6( بمشروع تجمع الولي الصناعي بالمنطقة الصناعية , ارض المطورين , بمدينة السادس من اكتوبر 

.

151 - محمد ادم حاج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16276 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    4306

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 32 ش فريد شوقي – العجوزة

152 - جى أم فايف لتشكيل وتشغيل المعادن G M 5 Formation and Metalworking شركة سبق قيدها 

برقم     18534 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    6485وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة 

مصنع علي قطعة ارض رقم 185 بالمنطقة الصناعية الثالثة – مدينة 6 أكتوبر – الجيزة

153 - اتش اتش للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     21000 قيدت فى 24-01-2022 برقم ايداع    

720وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع / ش احمد فؤاد قسم تانى 

الفيوم ) المدابغ (

154 - كومباس للصناعة والتجارة COMP ASS شركة سبق قيدها برقم     23085 قيدت فى 2022-05-08 

برقم ايداع    4321وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مصنع بالقطعة رقم 

839 المنطقة الصناعية مخازن الشباب 6اكتوبر الجيزة

155 - تاكتيكس للدعايه و العلن  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24203 قيدت فى 27-07-2011 برقم 

ايداع    13856وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 

مبنى 4   أ    بيل اير  -   بفرلى هيلز

156 - السليمانية للصناعات المغذية شركة سبق قيدها برقم     25128 قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع    

40772وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وموقع ممارسة النشاط الصناعى / 

قطعة رقم 275 مخازن الشباب - 300 متر . وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار 6 اكتوبر .

157 - ريديوس للتشطيبات والديكورات RADIUS شركة سبق قيدها برقم     2411 قيدت فى 2018-10-23 

برقم ايداع    2903وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة بالدور الثانى -

بالعقار رقم 4 ش مظلوم -عابدين
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158 - الفرنسيه العالمية للعطور ومستلزماته شركة سبق قيدها برقم     14508 قيدت فى 17-02-2021 برقم 

ايداع    1341وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية العقار رقم 5 خباطة - 

طريق قطور الشين

FUSAR BASSINI MANAGEMENT  ) 159 - فوسار باسينى مانيجمنت اس ار ال ) اف - بي - ام

SRL شركة سبق قيدها برقم     14520 قيدت فى 17-02-2021 برقم ايداع    1354وفى تاريخ  

22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 المحور المركزى الجنوبى .

160 - اليينا للحلويات الروسية Elena For Russian Sweets شركة سبق قيدها برقم     14807 قيدت 

فى 09-03-2021 برقم ايداع    1803وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

غلق الفرع بالعنوان / محل رقم 9 & 10 مبنى C2  الحي الثاني عشر المجاورة الثانية - مول المعز بلز- الشيخ 

زايد -

161 - مصطفي عدنان بالوش وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15115 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع    

2360وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ممارسة نشاط تجارة الجملة 

والتجزئة بالعنوان ق 36 المجاورة الولي المحور المركزي السادس من اكتوبر

162 - ماجيك باك لصناعة الكرتونMagic Pack شركة سبق قيدها برقم     16115 قيدت فى 

10-06-2021 برقم ايداع    4053وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

المركز الرئيسى  و موقع ممارسة النشاط الصناعى  فى العنوان التى :- قطعة رقم 219 بلوك  ) محور خدمى 

ثانى بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من اكتوبر  -

163 - جوكلين للمغاسل go clean شركة سبق قيدها برقم     19783 قيدت فى 17-11-2021 برقم ايداع    

9539وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 19 الدور الرضى المبنى 

التجارى بلزا قطعة رقم 5 منطقة خدمات الحى المتميز

164 - امان للخدمات المالية شركة سبق قيدها برقم     24050 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    5966

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 70 ش السودان

165 - محمد ابراهيم الدسوقى مغازى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     25114 قيدت فى 30-12-2014 برقم 

ايداع    32059وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 4 بالطابق الثانى 

- بالعقار رقم 15 - شارع الحسين وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

166 - بلييف لوساطةإعادة التأمين    )Believe For Reinsurance Brokerage )BRB شركة سبق 

قيدها برقم     25171 قيدت فى 19-04-2018 برقم ايداع    18327وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة 10 ش البطل احمد عبد العزيز وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

167 - إيدا للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     12386 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    5250

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / 26 ش الديوان 

ابورواش

168 - ظاظا كوزين شركة سبق قيدها برقم     13529 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع    7075وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل رقم ) 1 ( -  العقار  رقم ) 1( شارع 

الغزل و النسيج – المهندسين

169 - رويال للتدريب والتنمية البشرية شركة سبق قيدها برقم     14026 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    

570وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1شارع الربعين من المساكن - 

العشرين – فيصل – بولق الدكرور

170 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     24120 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ستاربكس مطار القاهره الدولي خارج 

مبنى الركاب 3 بجانب صاله الوصول بالقرب من عربه السعاف -طريق العروبه -النزهه- القاهره
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171 - جلوبال ماركتينج للتسويق السياحى Global marketing شركة سبق قيدها برقم     25135 قيدت فى 

14-12-2017 برقم ايداع    49731وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل المركز الرئيسى ليصبح : محافظة الجيزة  مكتب ادارى رقم ) 31( الدور الثالث عمارة ) 2(  المحور 

المركزى - مدينة 6 اكتوبر- الجيزة وبذلك ينقل القيد من سجل استثمار القاهرة

172 - فيروزا للصناعات الخشبيه والمعدنية VEROZA شركة سبق قيدها برقم     699 قيدت فى 

16-05-2018 برقم ايداع    759وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط   امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - المصنع 333- الدور الثانى - شارع 

توكيل تويوتا

173 - هيدرو فارمز للحلول الزراعية Hydro farms for Agrisolutions شركة سبق قيدها برقم     

2519 قيدت فى 30-10-2018 برقم ايداع    3039وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الكيلو 53 طريق مصر اسكندرية الصحراوى – مخرج 4 قبل مدخل محمد صبحى – مدينة سمبل 

– داخل مزرعة هانى العزازى

174 - النمر للدواجن شركة سبق قيدها برقم     6875 قيدت فى 16-09-2019 برقم ايداع    4865وفى تاريخ  

24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط ك 51 

طريق كصر السكندرية الصحراوي خارج الزمام - منشاة القناطر - الجيزة

Bit Bang For             Smart Solutions            175 - بيت بانج للحلول الذكية وهندسة البرمجيات

And Software Engineering            شركة سبق قيدها برقم     11166 قيدت فى 10-08-2020 برقم 

ايداع    3434وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة رقم 9- 44 المحور 

المركزى - مول السرايا مدخل 2

176 - جود رتش كمبانى لجهزة المساج GOOD RICH COMPANY شركة سبق قيدها برقم     12537 

قيدت فى 25-10-2020 برقم ايداع    5498وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 3 شارع منير ابراهيم - زغلول

177 - إعماركم للمقاولت العامة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     15127 قيدت فى 30-03-2021 برقم 

ايداع    2379وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب رقم )7(- الدور 

الثالث -عمارة )73( -  الحى الثالث – المحور المركزي – مدينة 6 أكتوبر - الجيزة

178 - موديليوم Modelium شركة سبق قيدها برقم     15540 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    

3060وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش زمزم متفرع من ش الطباء

179 - مزارع الفردوسى للستصلح الزراعى" EL Ferdousi Farms" شركة سبق قيدها برقم     19090 

قيدت فى 11-10-2021 برقم ايداع    7390وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة عدد 9 فدان - حدود الطيان رقم 36 - بحوض الفقاقيع الشرقي 36 - بزمام المنصورية

180 - مزارع الفردوسى للستصلح الزراعى" EL Ferdousi Farms" شركة سبق قيدها برقم     19090 

قيدت فى 11-10-2021 برقم ايداع    7390وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 23 - شارع محمد كامل مرسى – المهندسين –

181 - اتش تو اتش اكسبرينس H 2 H EXPERINCE شركة سبق قيدها برقم     21461 قيدت فى 

17-02-2022 برقم ايداع    1616وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 44 

المحور المركزي – مول السرايا – دور أرضي منخفض – الشيخ زايد – مدخل 2 – الجيزة

182 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 

20-07-2004 برقم ايداع    5303وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور 

الرضى بالمركز التجارى المسمى " فالريا مول " والمقام على قطعه الرض رقم ) 1/9 ( خدمات تقسيم المنطقه 

) ط ( بأرض الجمعيه التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الهرام بمنطقه حدائق الهرام – قسم الهرم – 

محافظة الجيزه .
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183 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 

20-07-2004 برقم ايداع    5303وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور 

الرضى التجارى بالعقار المقام على القطعه رقم ) 313  من 93 كدستر بحوض حاجر الجرن 4 ناية نزلة السمان 

المعطى له رقم 80 ش سعد زغلول ورقم 1 شارع محمد عبداللطيف – نزلة السمان – قسم الهرم – محافظة 

الجيزه .

184 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 

20-07-2004 برقم ايداع    5303وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور 

الرضى التجارى بالعقار المقام على قطعه الرض رقم ) 11 ( بلوك 36 تقسيم المنطقه السادسه بمدينة نصر 

وتأخذ رقم 12 شارع طرابلس بالمنطقه السادسه -  مدينة نصر – محافظة القاهرة .

185 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 

20-07-2004 برقم ايداع    5303وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط العقار 

الكائن  بشارع الجلء رقم )22( مركز القوصية – محافظة اسيوط

186 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 

20-07-2004 برقم ايداع    5303وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

المبنى رقم )5( مجمع خدمات صندوق تحيا مصر مدينة العلمين – محافظة مرسى مطروح

187 - شركه المنصور للسيارات )منصور شيفروليه( شركة سبق قيدها برقم     24202 قيدت فى 

14-01-1998 برقم ايداع    567وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة توضيح 

عنوان فرع الشركة الكائن فى  مركز خدمة الهرم بالكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية الصحراوي ليصبح ) مركز 

خدمة وصيانة السيارات(

188 - جلف كريت للمنتجات السمنتية  GULF CRETE FOR CEMENT PRODUCTS شركة ذات 

مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     24339 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    4325وفى تاريخ  

24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الرضي فيل 186- البنفسج 10 -التجمع الول 

-القاهره الجديدة-القاهره

OLEA VALLEY FOR PRODUCING OLIVE  189 - اوليا فالى لنتاج الزيتون وزيت الزيتون

AND OLIVE OIL OVP شركة سبق قيدها برقم     356 قيدت فى 15-04-2018 برقم ايداع    375وفى 

تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة موقع ممارسه النشاط الصناعى وتصنيع انتاج 

الزيتون وزيت الزيتون /  غرب وادى النطرون طريق العداله الكيلو 8

190 - أسامة أحمد ابراهيم وشركاة شركة سبق قيدها برقم     4594 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1716وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 8/ب المنطقه الصناعية 

الخامسة -

191 - ايه سى او للنشاءات ACO CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     7121 قيدت فى 

30-09-2019 برقم ايداع    5209وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحدة رقم ) 3 , 4 ( – الدور الرابع اداري – المقامة على القطعة رقم 1/2/44 – المحور المركزي – مدينة 6 

اكتوبر – الجيزة.

192 - ماتانا للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     8632 قيدت فى 19-12-2019 برقم ايداع    7304

وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المحل رقم 36 بقرية الديبلوماسيين - 

سيدى عبد الرحمن - الساحل الشمالى - محافظة مرسى مطروح

193 - عطا بسام عطا وعمار بسام عطا شركة سبق قيدها برقم     9567 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    

1250وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / موقع ممارسة النشاط 

تجارة الجملة والتجزئة / الحى الول  - مجاورة اولى - سته اكتوبر - قطعة رقم 190
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194 - عطا بسام عطا وعمار بسام عطا شركة سبق قيدها برقم     9567 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع    

1084وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / موقع ممارسة النشاط 

تجارة الجملة والتجزئة / الحى الول  - مجاورة اولى - سته اكتوبر - قطعة رقم 190

195 - احمد سمير سعد احمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12024 قيدت فى 27-09-2020 برقم ايداع    

4718وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المركز الرئيسى وموقع ممارسه  

تجاره الجمله والتجزئة 49سنتر السراء بلزا المحور المركزى مدينه 6اكتوبر

196 - الصفا لصناعة المستلزمات الطبيه (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     17045 قيدت فى 

11-08-2021 برقم ايداع    5542وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع الكائن فى / قطعة رقم 223 - امتداد المنطقة الصناعية 3

197 - زيرو كارب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     18707 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    

6761وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 42 شارع 

البطراوى ــ مدينة نصر اول ــ القاهرة

198 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     20017 قيدت فى 2021-11-29 

برقم ايداع    9897وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ مساحة 16 م امام 

صالة السكواش بفرع النادي الهلى

199 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     20017 قيدت فى 2021-11-29 

برقم ايداع    9897وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

منفذ بمساحة 12 بالحديقة الرئيسية بفرع النادى الهلى .

200 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     20017 قيدت فى 2021-11-29 

برقم ايداع    9897وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

منفذ مساحه 35 م بجوار استاد التتش بفرع النادي الهلي بالجزيره القاهره

201 - فروى ناتوريل اف.ان للعصائر والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     20017 قيدت فى 2021-11-29 

برقم ايداع    9897وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة منفذ بالدور الرضى 

بفرع نادى الجيزة الجديد الرياضى الخاص

202 - وهج المتحدة للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     2419 قيدت فى 24-10-2018 برقم ايداع    

2914وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بالعقار رقم 9 ه اداري – شارع 

جمال عبدالناصر – سنتر النخيل 2 – قسم ثاني – مدينة 6 اكتوبر – محافظة الجيزة

203 - اى جى اى للخدمات الترفيهيه IGE شركة سبق قيدها برقم     7163 قيدت فى 02-10-2019 برقم 

ايداع    5267وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى 

الوحده G286A مول العرب -

204 - جيم بلزا للستثمار والتسويق GEM PLAZA شركة سبق قيدها برقم     8913 قيدت فى 

08-01-2020 برقم ايداع    123وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5أ 

شارع روضة الهرام – حدائق الهرام القديمة – الهرم

205 - فيوتشر للمقاولت العامة والنشاءات والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     9182 قيدت فى 

22-01-2020 برقم ايداع    512وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة : شقه 

بالدور الول - عمارة رقم 14 و - حدائق الهرام- الهرم -

206 - الكيدرا شركة سبق قيدها برقم     14079 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع    656وفى تاريخ  

28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحى الول – المجاورة الثالثه – عماره 64- مكتب 

ادارى رقم 104  مدينه الشيخ زايد
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207 - ايه كى ايه للنتاج السينمائى A.K.A Art Production شركة سبق قيدها برقم     18165 قيدت فى 

24-08-2021 برقم ايداع    5894وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون 

المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان :- الفيل رقم 676 ب - كمبوند الياسمين

208 - ايه بي للترفيه A P ENTERTAINMENT شركة سبق قيدها برقم     25241 قيدت فى 

11-06-2019 برقم ايداع    24326وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : الشقة رقم 17- بالدور الثالث – بالعقار رقم 200 – المنطقة ل – حدائق الهرام – الجيزة - 

وبذلك ينقل القيد الى استثمار اكتوبر

209 - هاي لين للخدمات العلنية High Line Advertising Services شركة سبق قيدها برقم     

25268 قيدت فى 06-03-2022 برقم ايداع    13871وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - الشقة رقم 72 بالدور السابع بالجناح الغربي - بالعقار رقم 34 شارع جامعة الدول 

العربيه - المهندسين - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

210 - هل الرقمية للمدفوعات  HALA DIGITAL PAYMENTS شركة سبق قيدها برقم     6901 قيدت 

فى 17-09-2019 برقم ايداع    4906وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مساحة ايجارية قدرها 23.66 متر مربع بالطابق السادس مكتب رقم 12 الكائن فى 2 شارع وادى النيل - 

المهندسين - قسم العجوزة -

211 - الشركة المتخصصة لمساعدة خدمات السيارات شركة سبق قيدها برقم     7431 قيدت فى 

16-10-2019 برقم ايداع    5630وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم 94 ت - جاردينيا 1 التجمع الثالث .

 - 212

شباب تالنتد Shabab talaned شركة سبق قيدها برقم     14074 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع    

651وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بالعقار رقم 14/1 شارع المحور 

المركزى

213 - جا اى تى للخدمات اللوجيستية JIT LOGISTIC SERVICES شركة سبق قيدها برقم     474 

قيدت فى 24-04-2018 برقم ايداع    505وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة خارج زمام أبورواش بالمنطقة الصناعية – مركز أمبابة – الجيزة عند الكيلو 32 طريق القاهرة 

السكندرية الصحرواى.

214 - ايه بى ام اكسترا العالمية للتطوير والتجارة شركة سبق قيدها برقم     7290 قيدت فى 2019-10-09 

برقم ايداع    5440وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 9أ المنطقة الصناعية 

الولى

Ambition And Vision For Buildings                  215 - طموح ورؤية لدارة خدمات المباني

Facility  Management شركة سبق قيدها برقم     10994 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    3181

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 435/ز2/ 4/ 4 شارع طه حسين - 

التجمع الخامس - القاهرة تم نقل السجل من استثمار اكتوبر الى استثمار القاهرة

216 - نيو بيلد للستثمار والتطوير العقارى NEW BUILD شركة سبق قيدها برقم     14782 قيدت فى 

08-03-2021 برقم ايداع    1771وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقة 

رقم 2 بالدور الثاني فيل رقم 4 شارع النرجس مجاورة 13 بلوك رقم 8/15 منطقة غرب سوميد 6 أكتوبر 

محافظة الجيزة.

217 - نيو فلم لصناعة الوانى المنزلية والجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     16065 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    3984وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ش 

العاجز – ابو النمرس – قسم مركز ابو النمرس -
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218 - نيو فلم لصناعة الوانى المنزلية والجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     16065 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    3984وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع المصنع الكائن بالقطعة 31 أ المنطقة الصناعية الولى

219 - كناري للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     18192 قيدت فى 

24-08-2021 برقم ايداع    5929وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 ش 

عبد الهادى القوصى - اللبينى - فيصل

220 - نايا سير للتجارة شركة سبق قيدها برقم     25231 قيدت فى 15-11-2017 برقم ايداع    44345وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 120 بسنتر الردنية بالقطعة 22 

مجمع خدمات الحي الول و الثاني مبني 4 -6 اكتوبر .

221 - بابليك كلود سرفيسيس للتجارة public cloud services for trading pcs شركة سبق قيدها برقم     

904 قيدت فى 04-06-2018 برقم ايداع    1005وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة مكتب رقم 14 بالدور السابع اعلى الرضي – بالعقار رقم 75 ش مصدق – الدقى

222 - ورلد لدارة المطاعم والكافتريات WORLD شركة سبق قيدها برقم     6599 قيدت فى 2019-08-28 

برقم ايداع    4481وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان  /

223 - النور اوتو لخدمات السيارات شركة سبق قيدها برقم     6659 قيدت فى 02-09-2019 برقم ايداع    

4562وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل التجارى رقم 35 بالدور 

الرضى بطيبة جراند مول

224 - كاتو لوجيستك شركة سبق قيدها برقم     10747 قيدت فى 08-07-2020 برقم ايداع    2807وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 10 امتداد المنطقة الصناعية

225 - تيك لين Tech line شركة سبق قيدها برقم     12476 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    5385

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 45ش الشيخ محمد الغزالي )قمبيز سابقا( 

الدقي

226 - الجيزة لتصنيع اعلف و أغذية الحيوانات الليفة شركة سبق قيدها برقم     14991 قيدت فى 

21-03-2021 برقم ايداع    2149وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة 

رقم 287 المنطقة الصناعية امتداد المنطقة الثالثة

227 - زيرو كارب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     18707 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    

6761وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة الرض رقم ) 751 ( ـ 

المنطقة الصناعية ـ امتداد المنطقة السادسة ـ مخازن الشباب للصناعات الصغيرة

228 - مارمول للرخام والجرانيت )عمر جمال وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     19378 قيدت فى 

28-10-2021 برقم ايداع    8868وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

المنطقة   الصناعية بشق الثعبان  محافظة القاهرة قطعة الرض سابقا جزء من القطعة D/80 و حاليا جزء من 

D/315 بمساحة اجمالية 1738.41 مء تقريبا

Page 167 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - محمد براء زين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7526 قيدت فى 22-10-2019 برقم ايداع    5765 

وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تجارة الجملة والتجزئة للبن والمكسرات والحلويات 

والشوكلته والمواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - ايديل للمقاولت العامة والخدمات الفندقية شركة سبق قيدها برقم     8039 قيدت فى 20-10-2019 برقم 

ايداع    6488 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو : * انشطة داخل 

قانون 72 :  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي 

القديم عدا منطق شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزاراء رقم 350 لسنة 2007 و ما ورد 

ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونية .  - بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  -

اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة و العائمة, و يخوت السفاري , والموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القري 

السياحية و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشأت الخاصة بها و التوسع فيها , علي ال يقل مستوي الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة 

الفندقية و القري السياحية عن ثلثة نجوم , واليزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف اجمالي 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها  المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  -

قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة و يشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح و الستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة و ليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزاراء رقم 350لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة 2008.  * انشطة خارج قانون 72 :  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - اقامة و تشغيل و ادارة 

المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية ( و تقديم جميع انواع المأكولت و التيك اواي.  

- اعمال الصيانة والديكورات .  - اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمات السيارات و الصيانة و تأجير السيارات .  و 

ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية, و بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لممارسة 

هذة النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

3 - يونيون بريكس للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     13724 قيدت فى 06-01-2021 برقم ايداع    

التجارة العامه فيما هو مسموح به قانونا  .   113 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   1-

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام  التصدير.  4- التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا .  3- -2

أضافة نشاط تجارة مواد البناء  القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكاله التجارية (   .  5-

وتجارة السمنت .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو استبدلها فيها وذلك طبقا لحكام القانون

16 - الفا ستيل ALPHA STEEL شركة سبق قيدها برقم     9300 قيدت فى 28-01-2020 برقم ايداع    

679 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة بعد التعديل هو :   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع التانكات ومستلزمات النتاج   التوريدات العمومية   و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   و يجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون

Page 168 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

17 - انتيباك لتصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة سبق قيدها برقم     9523 قيدت فى 10-02-2020 برقم ايداع    

1014 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   أنشطه داخل قانون 72:  • اقامة وتشغيل 

اقامه وتشغيل  مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه والكرتون ومستلزمات التعبئة والتغليف ومستلزمات الطباعة  .  •

التصدير .  على الشركة التزام بأفراد  التجارة العامه والتوريدات .   • انشطه خارج قانون 72 :  • مطبعة .  •

حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .

4 - ايلف للخدمات الرقميه شركة سبق قيدها برقم     15456 قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع    2924 

وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    - صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيه ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي    - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   - 

النقل الجماعي داخل و من و الي المدن و المجتمعات العمرانية و النقل البري للركاب    - اعمال تصميم وانتاج 

البرامج والتطبيقات وانشطه قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   - انتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات   - ادخال البيانات على الحاسبات بالواسائل 

اللكترونيه   - اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها   - انتاج وتطوير النظم 

المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها   - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات   - تنفيذ واداره 

شبكات نقل وتداول البيانات .   - التصالت وخدمات النترنت .  -- المشروعات التي تستثمر فى تطوير حقوق 

الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه  - النشطه المتعلقه بتحويل المحتوي 

التقليدي من صوت وصوره وبيانات الى محتوي رقمي بما فى ذلك رقمنه المخوي العلمي والثقافي والفني .  - 

تجاره وبيع وتوزيع البرامج والتطبيقات الخاصه بالهواتف المحموله والحاسب اللي -  وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز 

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

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .

5 - هل لخدمات رجال العمال   HALLA شركة سبق قيدها برقم     23576 قيدت فى 05-06-2022 برقم 

التجارة  التسويق العقارى  • ايداع    5396 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

التسويق السياحى للفنادق  ايجار وتاجير السيارات )فيما عدا التاجير التويلى(  • اللكترونية عبر النترنت  •

السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى  والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية   •

المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع 

تقديم خدمات رجال العمال ) فاكس ــ  الوزير المختص بالسياحة )ول يشمل ذلك نشاط الوساطة فى التامين(  •

تصوير ــ تليفون ــ كتابة كمبيوتر (

6 - ساين ان للتصالت Sign in Communications شركة سبق قيدها برقم     1636 قيدت فى 

أعمال  15-08-2018 برقم ايداع    1933 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

تصنيع الستاندات لدى  تجارة وتوريد كابلت التصالت.  • الديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية.  •

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان  التصدير والتوكيلت التجارية.  • الغير.  •

تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

إقامة  المقاولت العامة.  • التوريدات العمومية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  •

أقامه وتشغيل مصنع  وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع الخشاب والستاندات وتصنيع كل ماسبق لدى الغير   •

إقامة وتشغيل مصنع لعمال الحداده والكريتال  لتشغيل وتشكيل المعادن وتصنيع كل ماسبق لدى الغير   •

وتصنيع كل ماسبق لدى الغير   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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7 - انسان للمقاولت واعمال النظافة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     4259 قيدت فى 04-03-2019 برقم 

ايداع    1233 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   المقاولت العامة   التوريدات العمومية   

تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشأت  بيع وتوريد مبيدات حشرية  اعمال مكافحة الحشرات والقوارض  اعمال 

اللند سكيب    وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون   افتتاح فرع للشركه بالعنوان

8 - استرويدا Astroida شركة سبق قيدها برقم     5004 قيدت فى 17-04-2019 برقم ايداع    2297 وفى 

تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إنهاء إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية 

والدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية والمطهرات والمبيدات الحشرية والصابون والمحاليل الطبية 

والكيماويات وألبان الطفال والمستحضرات الطبية ومواد التعقيم والكواشف المعملية والطبية والعطور والمنظفات 

الصناعية والعشاب الطبية والخلصات العشبية والعطرية والنباتات الطبية والعطرية والزيوت الطبية وخلصاتها 

والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق .  •التجارة العامة والتوريدات العمومية .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

.

9 - ترينجلز للتجارة والتوريدات TRAINGLES شركة سبق قيدها برقم     20905 قيدت فى 2022-01-19 

برقم ايداع    544 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  تقديم الخدمات اللوجيستية  الدعاية والعلن لكافة الوسائل المقروءة 

والمسموعة والمرئية

10 - برنتكس اونلين PrintX Online شركة سبق قيدها برقم     6097 قيدت فى 24-07-2019 برقم ايداع    

3798 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تنظيم و ادارة المعارض و المؤتمرات و الحفلت 

و المناسبات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

بة قانونا و على الخص )منتجات ومستلزمات الدعاية والعلن والطباعه والتعبئة والتغليف والهدايا(.  الطباعه 

لدى الغير .  تصنيع و تجميع مشغولت و مستلزمات الدعاية والعلن لدى الغير .  تصنيع و تجميع مشغولت و 

مستلزمات صناديق وشنط توصيل الطلبات لدى الغير .  التوريدات العمومية .  تأجير مساحات ووحدات العمل 

المشتركة للفراد و الشركات.  و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص الزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجود مع الشركات و غيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

11 - الكيميا بوتيك ALKEMIA BOUTIQUE شركة سبق قيدها برقم     13345 قيدت فى 2020-12-14 

برقم ايداع    6777 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   صناعة وإنتاج الصناعات اليدوية 

لدى الغير وتسويقها   أقامة مركز لتدريب وتنمية الموارد البشرية فى مجال الصناعات اليدوية   إدارة المشروعات   

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها  

إقامة وتنظيم المعارض عدا السياحية والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده.  التسويق التجارى.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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12 - الهدي لتجارة وتصدير الخضروات والفاكهه شركة سبق قيدها برقم     14447 قيدت فى 2021-02-15 

برقم ايداع    1255 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه تجارة وتصدير 

الخضروات والفاكهه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشتري باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

OUTLINE GROUP DESIGNS                   18 - اوت لين جروب-للتصميمات والنشاءات

CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     11140 قيدت فى 09-08-2020 برقم ايداع    3392 وفى 

تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  1-القيام باعمال التشطيبات والديكور والتصميمات . 2-

المقاولت العامة .  3-التوريدات العمومية . 4-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 5-القيام 

بالعمال الكهربائية واللكتروميكانيكية . - تقديم الستشارات الفنية والهندسية  وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

13 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 2004-07-20 

برقم ايداع    5303 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   - الستيراد والتصدير فى جميع 

المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس 

بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر 

ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن 

وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة 

ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة 

وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - 

تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز 

لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية 

ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية 

على أقراص مدمجة .   مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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14 - جراند ناشيونال للتجارة و المقاولت Grand National For Trading And Contracting  )ش.م.

م( شركة سبق قيدها برقم     24897 قيدت فى 09-02-2015 برقم ايداع    3540 وفى تاريخ  2022-08-03    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . المقاولت العامة و 

المتكاملة و المتخصصه . أقاماه و تشغيل مصنع لتدوير المخلفات . جمع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة 

الخطرة وغير الخطرة من المناطق الصناعية وغير الصناعية والمناطق الحرة والموانئ بعموم الجمهورية . 

الخدمات البيئية . الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية . التوريدات العمومية . النقل البري و البحري 

للبضائع . النقل المبرد للبضائع ويشمل أعمال الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط . النقل البري الجماعي 

للركاب عدا النقل  فيما السياحى . توريد و تركيب اجهزة النذار و اطفاء الحريق . مقاولت صيانة المبانى . تقديم 

الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات  القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا  الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركاد العاملة فى مجال الوراق المالية  المنصوص عليها فى المادة 27  من قانون سوق رأس المال 

ولئحتها التنفيذية  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة  2003 . تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم  120  لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل  المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله 

التجاريه , ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها   إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاوالة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل   بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام  

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

ن تكون لها مصلحة  أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع  االشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فى الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفينية

15 - صبحى الدمشقى لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     24806 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

54384 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   إقامة وتشغيل وادارة المطاعم )مطعم( 

والكافيهات والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(   وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك 

اواي     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الزمة 

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في 

شركات اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون

19 - شركة أيه جي للتدريب  AG For  Training S.A.E شركة سبق قيدها برقم     24937 قيدت فى 

13-11-2019 برقم ايداع    48198 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية /تقديم الستشارات في مجال التدريب في ما يخص 

الخدمات البترولية )فيماعدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(/اعداد وتنظيم الدورات التدريبية /  تقديم الدراسات 

والبحوث العلمية لرفع الكفاءة التدريبية في مجال الخدمات البترولية /  تصميم وتطوير واعداد الدورات التدريبية 

في مجال الخدمات البترولية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطةو يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

20 - اي ان جي كرياتيف كو Ing creative co شركة سبق قيدها برقم     2131 قيدت فى 2018-10-03 

برقم ايداع    2560 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 00
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21 - نيوتك لتشغيل المعادن وتصنيع محابس المياه شركة سبق قيدها برقم     11610 قيدت فى 2020-09-03 

برقم ايداع    4127 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتشغيل المعادن 

)فيما عدا تصنيع الحديد والصلب و اللومنيوم ( و تصنيع محابس المياه - تصنيع وتجميع الكروت اللكترونيه 

واجهزة التحكم الكهربائيه   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

22 - اولم ايجيبت OLAM EGYPT شركة سبق قيدها برقم     15691 قيدت فى 11-05-2021 برقم ايداع    

3351 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: تجهيز واعداد وتوريد 

المنتجات الزراعية والمكونات الغذائية, وزراعة القطن وتجارة القطن الزهر والشعر والمخلفات وحلج القطان 

وعصر بذور القطن وصناعة الزيوت من بذرة القطن وصناعة الغزل والنسيج وتصدير القطن والتصدير بصفه 

عامه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية

23 - الفضية للتجارة العامة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     15922 قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    

3759 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو : توريد المواد الغذائية   

•  التوريدات العمومية   •  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  •  استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضى المستصلحة. ويشترط فى ها تين الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  •  بيع وشراء الرضى  •  المقاولت العامة  •  تشغيل و ادارة 

وتجهيز المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامه , توزيع التجهيزات الطبية , ادارة المشروعات.  •  بيع 

وشراء وتجارة السيارات لحساب الغير .  •  تأجير سيارات .  •  تشغيل وادارة وتجهيز المدارس .  وذلك دون 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون

24 - بينش مارك  للتسويق العقاري والتوريدات العمومية 

Benchmark Real Estate &General Supplies شركة سبق قيدها برقم     16468 قيدت فى 

30-06-2021 برقم ايداع    4602 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح :     التسويق 

العقارية - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -  التوريدات العمومية -   ادارة المطاعم  وذلك دون 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون
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25 - كروز جروب لخدمات رجال العمال  cruise group شركة سبق قيدها برقم     16655 قيدت فى 

13-07-2021 برقم ايداع    4926 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض 

الشركة هو :   *اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة 

المكملة والمرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية اوثقافية واستكمال المنشات الخاصة 

بها والتوسع فيها علي اليقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلث نجوم   

* الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية  .  مع مراعاه القرار الوزاري 

رقم00  3 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط و اجراءات الترخيص بها .  *تاجير السيارات عدا 

التاجير التمويلي والليموزين .  *خدمات رجال العمال   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

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

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

26 - سوتش للنظم والمعلومات       SWITCH FOR NETWORK SUPPLY شركة سبق قيدها برقم     

19817 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    9597 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد اجهزة الحاسب اللى وشبكات النتر نت وبرامج اللكترونية ) -

تقديم خدمات رجال العمال من )  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا .   - السوفت وير (  -

ادارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة  فاكس - تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر ( .   -

الطباعة الرقمية ) الديجتال (   .    2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات التراخيص بها (  -

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

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون

27 - ناصرللتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     22088 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع    3012 

مقاولت  التسويق العقاري  - التطوير العقاري  - وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

شراء وبيع وتأجير وايجار واقامة الوحدات الدارية والسكنية  اعداد التصميمات الهندسية  - أعمال التشطيبات  -

والفندقية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها لها وذلك طبقا لحكام القانون .

28 - اللؤلؤة لدارة المطاعم PearI شركة سبق قيدها برقم     6706 قيدت فى 05-09-2019 برقم ايداع    

4639 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 00

29 - أون روود للنقل On Road شركة سبق قيدها برقم     9395 قيدت فى 02-02-2020 برقم ايداع    

811 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0

30 - الشراع العربي للتجارة العامة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     9488 قيدت فى 06-02-2020 برقم 

ايداع    963 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو : التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  -الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , 

ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول  علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   - انشاء وادارة وتشغيل المراكز التجارية   

- المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   -  اقامة وتشغيل المخازن  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي  

تحقيق  غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون
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31 - فاليو فيت تريد شركة سبق قيدها برقم     9787 قيدت فى 23-02-2020 برقم ايداع    1394 وفى تاريخ  

09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح :  تجارة وبيع وتوزيع وتوريد الدوية 

والمصال واللقاحات البيطرية وكذا المكملت الغذائية البيطرية والمبيدات الحشرية والمطهرات الطبية ومواد 

التعقيم والكيماويات والكواشف المعملية والمحاليل الطبية بكافة أنواعها وتصنيع كافة ما سبق لدي الغير ,  التصدير 

والتوكيلت التجارية )وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن تنظيم سجل المصدرين(.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

32 - أيه – وان جروب للمقاولت والتويدرات والصناعة A-ONE GROUP شركة ذات شركة سبق قيدها 

برقم     11256 قيدت فى 13-08-2020 برقم ايداع    3582 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط 

انشطة من داخل في 72 لسنة 2017 :           اقامة وتشغيل مصـع  ليصبح اصبح غرض الشركة هو :   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المعدات واللت والماكينات  لتصنيع المنتجات البلستيكية بجميع انواعها  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات بجميع انواعها والتعبئة  اللزمة لتصنيع البلستيك   -

تجاره الجملة والتجزته : داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه  والتغليف   -

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعة 

قرار رئيس جمهور به مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   انشطة  من خارج في 72 لسنة 2017   -

المقاولت العامة  على الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة  التوريدات العمومية  - التصدير  -

للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع النشطة خارج قانون  الستثمار 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  بالضمانات و الحوافر الواردة بذات القانون  -

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها لو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

33 - ظاظا كوزين شركة سبق قيدها برقم     13529 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع    7075 وفى تاريخ  

09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ت

36 - سنب فرمي SNPVERMI شركة سبق قيدها برقم     3998 قيدت فى 14-02-2019 برقم ايداع    

880 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة خاضعه لقانون 72لسنة2017 : اقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج السماد العضوى الناتج من اعادة تدوير المخلفات العضوية.  - انشطة غيرخاضعه لقانون 72

التجارة والتوزيع للسماد العضوى.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  لسنة2017  •

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسةهذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون وعلى ان تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات

37 - بساطة للزجاج السكوريت والديكور شركة سبق قيدها برقم     9645 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع    

1193 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة مصنع لتجميع وتقطيع الزجاج السكوريت 

واللمويتال
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38 - اونست ستيل شركة سبق قيدها برقم     20136 قيدت فى 05-12-2021 برقم ايداع    10110 وفى 

تقديم خدمات بيئية نقل  تجارة جميع أنواع المعادن.  • تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

وتخزين وتدويروالتخلص المن للمخلفات وإقامة وتشغيل مصنع لعادة التدوير والتخلص المن( .  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .

39 - تي ام تى جروب لتصنيع السطمبات البلستيكيه والمعدنيه T M T شركة سبق قيدها برقم     22357 

قيدت فى 06-04-2022 برقم ايداع    3587 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إضافة 

نشاط تصنيع جميع المنتجات البلستيكية

34 - اورنچ مصر للتصالت ش.م.م ـ شركة سبق قيدها برقم     14212 قيدت فى 03-02-2021 برقم ايداع    

864 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة:    تنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير 

وصيانة شبكة التصال التليفوني بنظام التليفون المحمول G.S.M بالتعاون مع هيئة التصالت بموافقة وزارة 

النقل والمواصلت وفقا  للقانون رقم 153 لسنة 1980 مع إتاحة الخدمة للمشتركين داخل وخارج جمهورية مصر 

العربية طبقا  للترخيص الصادر في هذا الشأن وإتخاذ كافة العمال المتعلقة بها من شبكات .. إلخ.    تقديم كافة 

أنواع الخدمات الهندسية والتدريبية والدارية والنتاجية والتسويقية والستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية( 

والخبرات الفنية والفنيين في جميع المجالت وبصفة خاصة في مجال التصالت وتكنولوجيا المعلومات داخل 

تصميم وتوريد وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة وتقديم الخدمات  وخارج مصر وللشركة القيام بالعمال التية:  1.

اللزمة لمراكز التصالت الداخلية والخارجية وسنترالت التليفونات بجميع أنواعها وملحقاتها وتطبيقاتها وشبكات 

التليفون المحمول وجميع أنواع شبكات المعلومات والبيانات ومراكز التصالت الصوتية والمعلوماتية والمرئية.  

تصميم وانتاج وتوريد وتطوير برامج الكمبيوتر وتطبيقاتها بمختلف أنواعها والبرمجيات ونظم التشغيل والنظم  .2

المدمجة والمحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وادخال البيانات علي الكمبيوتر 

تقديم  بالوسائل اللكترونية وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  3.

خدمات التسويق والتوزيع والعلن وتوفير المعلومات الثقافية والصحية والمالية لمشتركي التليفون المحمول عن 

طريق النترنت والرسائل القصيرة والبريد الصوتي )VRS   WAP( وإقامة وتنظيم المؤتمرات الصوتية 

بيع وتوزيع خطوط واشتراكات التليفون المحمول وكروت الشحن وأجهزة التليفون المحمول  والمرئية.  4.

بيع وتوزيع والتعامل في كافة  ومستلزماتها وكمالياتها والقيام بأعمال الصيانة لها, بما في ذلك البيع بالتقسيط.  5.

أنواع الحاسب اللي )الكمبيوتر( وملحقاته ومستلزماته وكمالياته والجهزة المكملة له وقطع الغيار اللزمة له 

انتاج وتصنيع وبيع البطاقات الخاصة  والقيام بأعمال الصيانة المرتبطة به, بما في ذلك البيع بالتقسيط.  6.

إقامة شبكات نقل  بالتليفون المحمول والبطاقات الممغنطة وغير الممغنطة وانتاج الفواتير والمطبوعات.  7.

الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات 

نشاط مقدم التمويل الستهلكي.  ويجوز  المعنية وفقا  للقوانين المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية.  8.

للشركة القيام بمشروعات أخري أو تعديل نشاطها في إطار أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون 

ضمانات وحوافز الستثمار كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج 

قانون ضمانات وحوافز الستثمار الواردة بالقانون المشار إليه علي أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز 

الواردة بالقانون المشار إليه علي نشاطها المتفق والمجالت المحددة بهذا القانون.  وعلى الشركة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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35 - سولرس للحلول الذكية SOLARUS FOR SMART SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     

15620 قيدت فى 05-05-2021 برقم ايداع    3211 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

بيع كروت الخصومات  - اعداد وتصميم الكروت الذكيه وبيعها وتوزيعها   - اصبح غرض الشركة هو :   -

الوكاله التجارية والوكاله بالعموله –  التسويق العقاري  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو م سموح به قانونا  -

تقديم  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية .   -

الستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والكروت الذكية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت 

السارية  ,وبشرط استصدار االتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة من 

الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

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

40 - ذا فيو للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم     24955 قيدت فى 13-02-2011 برقم ايداع    2689 

وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار والتسويق والتطوير العقارى .  تخطيط وإقامة 

المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 .  مشروعات السكان التى يتم تأجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى  بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه , سواء 

أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنيه , مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الداره 

الفندقيه وشروط وإجراءات الترخيص بها .  مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه 

لمحدودى الدخل مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الداره الفندقيه وشروط 

وإجراءات الترخيص بها .  شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق 

وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشأت عليها , وإقامة المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه 

والترفيهيه لتمليكها أو تأجيرها أو إداراتها أو إستغللها لحسابها أو لحساب الغير مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 .  العمل فى 

مجال إستصلح وإستزراع الراضى البور أو الصحراويه – ومنها :- )أ( إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق 

الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع - )ب( إستزراع الراضى المستصلحه - ويشترط فى الحالتين أن تكون 

الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع – وأن تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس 

الرى بطريق الغمر .                                                               تجهيز الراضى بمرافق البنيه 

الساسيه )مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق ( وإستغللها بالتمليك أو اليجار وتنسيق الحدائق 

والطرق والميادين .  المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه .  مقاولت العمال التكميليه والتشطيبات 

والديكورات .  إقامة وتشغيل وإدارة وإستغلل وبيع أو تأجير المراكز التجاريه والمولت لحساب الشركه أو الغير   

شراء وبيع كافة مواد البناء واللت والمعدات والمهمات ووسائل النقل وقطع غيارها   الستيراد والتصدير تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم )121( لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين - وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه  لممارسة هذه النشطه و ويجوز للشركه أن 

تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

45 - فور ام للمشروبات شركة سبق قيدها برقم     18252 قيدت فى 26-08-2021 برقم ايداع    6017 وفى 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم  تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

إدارة وتشغيل المحلت  جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي  •

التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا   تصنيع المواد الغذائيه لدي الغير  • التجارية )سوبر ماركت(  •

تحضير وبيع مأكولت ومشروبات بارده دون  تجارة وتوزيع الدوات المكتبية  • التوريدات العموميه   • •

الجلوس ) عدا الكحولية(
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46 - أنجل وان أو فايف لتنظيم الحداث ANGLE 105 شركة سبق قيدها برقم     19844 قيدت فى 

21-11-2021 برقم ايداع    9633 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تقديم الستشارات 

والخدمات اللوجستية ) فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه

71 - تاج لمشروعات السكان TAJ شركة سبق قيدها برقم     13023 قيدت فى 29-11-2020 برقم ايداع    

6311 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات   

العمرانية.  الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزرارء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة   2008

41 - الداليني للمقاولت والتوريدات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     24976 قيدت فى 05-01-2015 برقم 

ايداع    361 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : حفر ابار المياة بكافة 

انواعها الجوفية والرتوازية وتوريد وتركيب المستلزمات الخاصة بالبار مثل طلمبات العماق الغاطسة والكابلت 

البحرية والمواسير السيملس ولوحات التحكم الكهربائية والحوافظ الحديد والبلستيك / التجارة العامة والتوزيع 

والتوريدات العمومية في كل ما هو مسموح به قانونا / تصنيع معدات الحفر وميكانات الزراعة بكل انواعها / 

عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / المقاولت العامة واعمال التشيد والبناء/ الستثمار العقاري 

وشراء الراضي وتقسيمها وتجهيزها ومدها بالمرافق ) مياه – صرف صحي – طرق – شبكات كهرباء ( / 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ) 

اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( / الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقروءة والمرئية 

وتركيب اللوحات العلنية والصيانة المتنقله لها مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان السجل المستورديين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشي تاسيس 

الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

47 - بروكر فور بيزنس ديفيلوبمنت شركة سبق قيدها برقم     3948 قيدت فى 12-02-2019 برقم ايداع    

808 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير 

مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون (  -  أقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب وتنمية الموارد البشرية   -  تسويق 

المنتجات  -  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات   - تنظيم المعارض و المؤتمرات ) بشرط استصدار التراخيص 

الزمة لكل معرض على حدة..  -  التصدير و التوكلت التجارية   -  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 و القانون رقم رقم 120 لسنة 1982 بشأن سجل    المستوردين و تنظيم اعمال الوكاله التجارية ‘ ول 

ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص الزمة لمزاولة غرضها   -  

التخليص الجمركي   -  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح بة قانونا.  - التوريدات العمومية.  - اعادة هيكلة 

الشركات من الناحية الدراية فقط.  تأجير كافة انواع التوبيسات والسيارات والمينى باصات والمبكروباصات 

وسيارات النقل فيما عدا التأجير التمويلى

Page 178 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

48 - اليت باى ام ام زد ELITE BY MMZ شركة سبق قيدها برقم     15463 قيدت فى 20-04-2021 برقم 

توريد  ايداع    2935 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح وإدارة مراكز العناية بالبشرة   -

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  التوكيلت التجارية .  - كافه مستلزمات المستشفيات ومراكز العنايه بالبشرة   -

120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ  تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد  الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين 

ــ بيع وشراء مستحضرات  ــ بيع وشراء وتجارة اجهزة مستحضرات التجميل .  - المنظمة لهذا الغرض .  -

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  ــ تصدير مستلزمات التجميل .   - التجميل .  -

ويجوز للشركة ان  تشترك بأى وجه من الوجوه  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  -

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

42 - تيليبيانيتا Telepianeta شركة سبق قيدها برقم     25016 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع    370 

وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركةنشاط الشركة ليصبح :  أنشطة قانون72 

/2017 :  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت , بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد , وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي. تصميم وإنتاج 

البرامج.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال 

تصميم و إنتاج البرامج والتطبيقات و إنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 

إنتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

الكترونية. أعمال التوصيف والتصميم والتطويرلنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل و تداول البيانات. تنفيذ و إدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية. إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون. مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية , 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. إنشاء وادارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. إنشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . حاضنات العمال التكنولوجية و دعم ريادة العمال . 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت و صورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى العلمي والثقافي والفني. تجارة الجملة والتجزئة.  نشاط خارج قانون 72 /2017 :  تقديم الستشارات 

الدارية في مجال الموارد البشرية للشركات والمؤسسات والفنادق , ) فيما عدا مايتعلق بأسواق الوراق المالية 

وكذلك الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذلك 

الستشارت المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية.  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

43 - وايت فودز White Foods شركة سبق قيدها برقم     1267 قيدت فى 15-07-2018 برقم ايداع    

1473 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة وتوزيع جميع المواد الغذائية *التوريدات 

العمومية *إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية *التصدير *إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية
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44 - روتيم اساراس ترانس ROTEM ESRS TRANS شركة سبق قيدها برقم     14985 قيدت فى 

21-03-2021 برقم ايداع    2123 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو 

– الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعديلته 

اقامه وتشغيل واداره مركز الصيانه السكك الحديدية والقطارات ومترو النفاق التجارة العامة والتوزيع قيما هو 

مسموح به قانونا التوريدات العموميه  تقديم الخدمات التسويقيه  حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز (  . 

المقاولت العامة والمتكامله والمتخصصه  أقامه وتشغيل مركز لتقديم خدمات الدعم الفني )كول سنتر ( أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحسابات بمختلف أنواعها النقل البري للشحن والبضائع ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب 

والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري وخارجهم ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

والنواحي والقرارات السريه وبشرط استصدار ترخيص اللزمه لممارسه هذه النشاط ويجوز للشركه ان تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها التي قد تعاونها على تحقيق غراضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون

Green Yards For Agricultural & Industrial  49 - الساحة الخضراء للحلول الزراعية و الصناعية

Solutions شركة سبق قيدها برقم     20346 قيدت فى 15-12-2021 برقم ايداع    10465 وفى تاريخ  

14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   تقديم الستشارات في المجال الزراعي والمجال الصناعي )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 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(   الستيراد والتصدير )تلتزم 

الشركة بأحكام القانون 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين ول ينشي تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة( التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية 

وتجارة التقاوي والسمدة وتصدير الحاصلت الزراعية  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرة التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  مع مراعاه  أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة  التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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50 - فور اس للستثمار و التنمية  4S INVESTMENT AND DEVELOPMENT شركة سبق قيدها 

برقم     7113 قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع    5200 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح   * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وعلى الخص الحاصلت والمستلزمات الزراعية 

المنتجات الغذائية بكافة أنواعها والمبيدات الحشرية والزراعية والسمدة الكيماوية والمخصبات الزراعية والبذور 

والتقاوى والشتلت والدوية البيطرية والعلف والمنظفات الصناعية والقطن والراضى والعلف بكافة أنواعها 

ومحصول الذرة المكمور )السيلج( ـــــــ التوريدات العمومية .  * الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وعلى 

الخص إستيراد اللت والمعدات الزراعية ووسائل النقل ومستلزماتها واللحوم والحيوانات الحية )الماشية ـــــــ 

العجول( .   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم )120( لسنة 1982 والقانون رقم )121( لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض .       * استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع 

الراضي المستصلحة ويشرط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .   فيما عدا المناطق الصادر بها 

قـــــــرار رئيس الـــــــــوزراء رقم )350( لسنة 2007 وقـــــرار رئيس الجمهورية رقم )356( لسنة 2008 .   

* إقامة المزارع السمكية .  * إعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  * المقاولت العامة .  * 

المقاولت المتخصصة والمتكاملة .  * إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم )300( لسنة 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا  لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها .  * تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة )27( من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية( .  * تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

51 - ماربيل جروب للصناعات الغذائية ) ماربيل جروب ( شركة سبق قيدها برقم     8252 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    6793 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   1- اقامة و تشغيل 

مصنع لتصنيع  و معالجة و تجفيف و فرز الخضراوات و الفاكهة و الحاصلت الزراعية   و تبريدها و تجميدها .   

2- اقامة تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الصناعية ) عصائر , المربات , اللبان , و منتجاتها (  ) الحلوى الجافة 

, و الحلوى من العجين , و العصائر الطبيعية و الصناعية , و البسكوت بجميع أنواعه سادة و محشو , و اللبان 

البلدى و الصناعى , و خام اللبان , المشروبات سريعة التحضير كالقهوة و الشاى و المقرمشات و المحمصات و 

السودانى و السناكس و الشيبسى ومكسبات الطعم الطبيعية و الصناعية و مركزات الغذية و تغليف كافة منتجات 

الشركة ( .  3- اقامة و تشغيل ثلجة لحفظ و تبريد وتجميد كافة الحاصلت الزراعية و الخضراوات و الفاكه و 

المواد الغذائية .  4- اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع  الكرتون و الورق للتعبئة و التغليف .  5- اقامة و تشغيل 

مصنع لتصنيع مكرونة و شعرية سريعة التحضير ) نودلز ( و تصنيع مرقة اللحم و مرقة الدجاج بكل أنواعها .  

6- منتجات الملمين اللزمة لمنتجات الشركة ) عبوات , شوك , معالق , سكاكين , أفلم لماكينات التعبئة , عصا 

تلتزم  مصاصة , برطمانات ( .  7- اقامة و تشغيل مصنع للتعبئة و التغليف لمنتجات الشركة و للغير .  -

الشركة بافراد حسابات مستقلة و مركز مالى خاص لكل نشاط على حدة .  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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52 - اكس فيچن X-Vision شركة سبق قيدها برقم     9148 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    468 وفى 

تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة: الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982والقانون رقم 121 لسنه ?1982في شأن سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة فرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة فرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   

استئجار وتأجير وتشغيل الفنادق و المنشات التجاريه والسكنيه والداريه الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقية ووافقا لما ورد بموافقة وإجراءات التراخيص بها والرحلت الداخليه   انشاء وإدارة المستشفيات 

والمراكز الطبية والمعامل ومراكز الشعة  تشغيل مراكز وعيادات طب السنان  الدعاية والعلن    إدارة 

وتشغيل المحلت التجارية  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز ( – عرض منوعات موسيقية ودش  اقامه 

وتنظيم المعارض والمؤتمرات فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص لكل معرض علي حدا   

إدارة  وتشغيل المشروعات  اعادة تاهيل هيكلة العمليات الدارية والمالية والتشغيلية لمنشات تقديم خدمات 

الستشارات الدارية العليا -   إعادة هيكله الشركات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة و بيع وتوزيع للدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات والمستلزمات الطبية و مستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية و المواد الغذائية و تجاره وتوزيع المنسوجات والقمشة  والتوريدات العمومية  

المقاولت العامة والمتخصصه    إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم و الكافتيريات السياحية وغير السياحية عدا العائمة 

وبيع وتوزيع كافة أنواع المخبوزات والحلويات والشوكلته والمأكولت والمواد الغذائية المصنعة و الخام 

والمشروبات والتيك أواي عدا الكحولية

53 - المنارة لستصلح الراضى والتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     9630 قيدت فى 2020-02-16 

برقم ايداع    1168 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون 72لسنة 2017:  

•استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في 

هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة 

في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  •تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم .  •تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  •اقامة المزارع السمكية .  •الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  •اقامة وتشغيل 

الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق و الجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك 

سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها علي 

ال يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقة والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي 

مساحة الوحدات المباعة منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوانية للمشروع .  •انشاء او ادارة 

او تشغيل المدارس ) فيما عدا الدولية ( .  •اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع   •نجارة الجملة والتجزئة لتقاوي الحاصلت 

الزراعية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  انشطة خارج قانون 72لسنة 2017:   •اقامة 

وتشغيل المشاتل والصوبات الزراعية متعددة الغراض شتلت فاكهة اوخضروات( .  علي الشركة اللتزام بافراد 

حسابات مالة مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشوط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا وحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017 علي ان ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمل شبيهة باعملها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ؛ كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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54 - بصمة للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     18694 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    6743 

وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الدعاية والعلن - ادارة وتشغيل كافيهات ومطاعم

55 - جراند ناشيونال للتجارة و المقاولت Grand National For Trading And Contracting  )ش.م.

م( شركة سبق قيدها برقم     24897 قيدت فى 09-02-2015 برقم ايداع    3540 وفى تاريخ  2022-08-15    

تم تعديل النشاط ليصبح   1- التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  2- المقاولت العامة و المتكاملة 

و المتخصصه  3- التوريدات العمومية   مع مراعاة احكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه  النشطة   ويجوز للشركة ن تكون لها مصلحة  أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع  االشركات وغيرها التي تزاول  اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فى 

الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفينية

56 - المهندسون العرب للصناعات السمنتيه شركة سبق قيدها برقم     3530 قيدت فى 13-01-2019 برقم 

ايداع    228 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات 

السمنتية ومنها الطوب السمنتى بكافة انواعه والنترلوك والبلط بجميع انواعة والبلدورة - انشطة داخل قانون 

72 لسنة 3017  التوريدات العمومية انشطة خارج قانون )72( لسنة 2017   مع اللتزام بافراد حسابات مالية  

ومراكز مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها بالتمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذالك لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذالك القانون   وذالك دون الخلل بحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون

57 - فوري لخدمات شركات السلع الستهلكية Fawry For FMCG Services شركة سبق قيدها برقم     

5496 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    2994 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   

تقديم خدمات الدفع اللكتروني, تحصيل الفواتير, خدمات تداول الوثائق المؤمنة من خلل النترنت لشركات السلع 

الستهلكية والدوائية, التسويق اللكتروني, الوساطة التجارية عبر النترنت, التجارة اللكترونية عبر النترنت 

وتسويق السلع والخدمات, تقديم الستشارات والحلول المالية والتمويلية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

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

رأس المال ولئحته التنفيذية(, إعداد دراسات الجدوى للمشروعات, تطوير برمجيات الئتمان وأنظمتها والنظمة 

الداخلية للبنوك والشبكات والحاسبات المركزية, تنفيذ وإدارة شبكات وتداول البيانات, التصالت وخدمات 

النترنت, وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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58 - ايه ديى اتش انترناشونال A.D.H INTERNATIONAL شركة سبق قيدها برقم     6626 قيدت فى 

إقامة وتشغيل  29-08-2019 برقم ايداع    4520 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   1-

صيانة معدات الحفر  صيانة آبار البترول وتنشيطها   3- مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  2-

العمال المدنية  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول  5- والمضخات البترولية   4-

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف  معالجة السطح من الترسيبات   7- المكملة لعمال الحفر والصيانة   6-

تقديم الستشارات اللزمة في مجالت  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .  9- وأنابيب النتاج .  8-

البحث والستكشاف والنتاج البترولي )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

إقامة  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(  10-

أعمــال  وتشغيل مصنع لنتاج البتروكيماويات واستخلص البوتاجاز أو البروبان من الغاز الطبيعي.  11-

أعمال تصميم  التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعــد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  12-

وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  

إدخال البيانات على  انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة م صوت وصورة وبيانات.  14- -13

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق  غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  البند الثالث  تظل باقي بنود العقد كما 

هي

59 - ساوند هاب للتسجيلت الصوتيه شركة سبق قيدها برقم     13698 قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع    

74 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0

60 - الفنارللخدمات اللوجستية والستثمار         ALFanar For logistics And lnvestment شركة 

سبق قيدها برقم     14313 قيدت فى 08-02-2021 برقم ايداع    1041 وفى تاريخ  16-08-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح   النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت 

الذاعية والتلفزيونية وكافة العمال الفنية من ) تصوير – صوت – ميكساج – دوبلج – مونتاج – تحميض – 

نيجاتيف – تصحيح الوان (  . اعداد وتجهيز استوديوهات التصوير وتاجيرها واماكن التصوير ودور العرض ) 

كل ماسبق فيما عدا تملك استوديوهات البث الذاعي (  . تاجير كافة المعدات للتصوير والضاءه وبيعها فيما عدا 

التاجير التمويلي   . ادارة وتشغيل دور العرض السينمائي  . تنظيم المهرجانات الفنية و الثقافية و الغنائية   . اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب الموارد البشرية   . التسويق اللكتروني   . أعمال الوكالة والوساطة التجارية  . 

أعمال الوساطة العقارية   . أعمال المقاولت   . التوريدات العمومية   . المقاولت العامة و المتخصصة والمتكاملة   

. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   . التصدير   . التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 وتنظيم اعمال الوكاله التجارية (  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

61 - اف بي سي للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     18764 قيدت فى 21-09-2021 برقم ايداع    

6848 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   التوريدات العمومية   التصدير   التسويق العقاري  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

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

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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62 - ام اند اتش للتصدير

M and H for export شركة سبق قيدها برقم     19341 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    8814 

وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التصدير   التوريدات العمومية   التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات البلستيك بجميع انواعها , وتصنيع الساتك 

المتنوعة من المطاط و اللتكس , وتصنيع وتجميع شاشات التلفزيون وشاشات العرض الخارجي والداخلي , 

وصناعة دبابيس الدباسة .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة هذه لمباشرة نشاطها

63 - بلوم فارما سيوتكل

BLOOM PHARMACEUTICALS شركة سبق قيدها برقم     21671 قيدت فى 28-02-2022 برقم 

ايداع    2060 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التصنيع لدى الغير للدوية البشرية 

o  .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o  .والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل

انشاء وتصميم المواقع اللكترونية.   -  وذلك دون الخلل باحكام  o  .التصدير o  .التوريدات العمومية

القوانين واللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  - ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها و تلحقها بها طبقا  لحكام 

القانون

64 - المبراطور للخدمات العلنية شركة سبق قيدها برقم     25169 قيدت فى 18-05-2022 برقم ايداع    

29401 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : الدعايه والعلن بكافه الوسائل 

المسموعه والمقروءه والمرئيه / تشغيل وإداره المطاعم والكافتيريات الثابته لتقديم جميع أنواع المشروبات عدا 

الكحوليه وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي / توريد المنتجات الغذائيه / تصدير المنتجات الغذائيه دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه للمارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه بأن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  كما يجوز لها أن تندمج في شركه أخري أو معها أو أن تتحول 

إلي شركه من طبيعه أخري وذلك كله طبقا لحكام القانون
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65 - انبرو للستثمار Enpro for investment شركة سبق قيدها برقم     4358 قيدت فى 2019-03-11 

برقم ايداع    1399 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  

النشطة الصناعيه التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغير هيئتها بمزجها وخلطها او معالجتها او تشكيلها او 

تعبئتها , وتجميع الجزاء  والمكونات  وتركبيها لنتاج منتجات وسيطه  او نهائيه , ول يشمل ذلك صناعة الدخان 

والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط  ) النشوق( والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعة.  - تصميم او تصنيع 

اللت و المعدات الصناعية وخطوط النتاج وادارة التنفيذ او اعادة الهيكله  للمصانع , ويشمل ذلك  - اعمال 

التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.     - مالك الشركة     - اعداد النماذج والقوالب لللت 

والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  - انتاج المعدات وخطوط النتاج.  - اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكلة الفنية والداريه للمصانع التنميه 

الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه او استكمال التنميه او تسويق او ادارة المناطق الصناعيه, ويشمل ذلك ما 

يأتي :  - اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه 

والتكنولوجية للمشروعات.  - ادارة المنطقه الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها.  - التسويق والترويج 

لراضي المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه.  - انشاء مباني 

مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزة للمشروعات.  ويجوز مزاولة هذة النشطه مجتمعة او منفصلة .  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المياه الغازيه وتعبئه المياه الطبيعيه والمشروبات وتصنيع اللبان ومنتجاتها- اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء  - اقامة المزارع السمكية وتربية جميع انواع الحيوانات والدواجن والطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  - اقامة وتشغيل المجازر اللية .  - استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية الى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى 

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  - إقامة وتشغيل المراكز التجارية .  - تجارة التجزئة والجملة .  

- اقامة وتشغيل المطابع .  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد  بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ـ  - 

اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او 

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلث نجوم 

وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبينة من الطاقة اليوائية للمشروع .  

- انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير. مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقلة للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة  بذات 

القانون .    -

66 - رواد المستقبل للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     8914 قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع    124 

اقامه وتشغيل وادارة المدارس  وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه :  -

ادارة المشروعات    وتقديم الخدمات التعليميه )فيما ليتجاوز مرحلة التعليم الثانونى وفيما عدا المدارس الدولية(.  -

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات 

التراخيص بها .  مع مراعاه احكام  القوانين واللوائح والقررات الساريه وبشرطه استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه.ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فيها اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .  كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.
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67 - مياك فارما myAch phARmA شركة سبق قيدها برقم     14456 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    

1266 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017:  _تجارة الجملة والتجزئة للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمطهرات ومستحضرات 

التجميل والدوات والمستلزمات الطبية )داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رق356 لسنة 2008(  أنشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  _

التصنيع لدي الغير للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمطهرات ومستحضرات التجميل والدوات 

التوريدات العمومية للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمطهرات  والمستلزمات الطبية .  -

ومستحضرات التجميل والدوات والمستلزمات الطبية بكافة انحاء الجمهورية .  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ,وكذا ولتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة بذات القانون .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول اعمال شبية باعمالها او التي قد تعاونها  علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

68 - عالم السفر المتميز لدارة المواقع اللكترونية شركة سبق قيدها برقم     3631 قيدت فى 2019-01-20 

برقم ايداع    370 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  تصميم وإدارة المواقع 

اللكترونية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات المختصة .  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

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

رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية .  

مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات 

الترخيص بها .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

69 - سيترا للمقاولت والتجارة

SETRA FOR CONTRACTING & TRADING شركة سبق قيدها برقم     5094 قيدت فى 

23-04-2019 برقم ايداع    2427 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  

1- مقاولت توريد وتركيب وتشغيل و صيانة وبيع اجهزة التحكم اللي و اجهزة الوقاية من الحريق و انذار 

الحريق واطفاء الحريق ولوح التحكم والتكييف الشباك و السبليت و وحدات التكييف المركزي و وحدات التهوية و 

قطع غيارهم و مستلزماتهم الميكانيكية والكهربائية خدمات ما بعد البيع و مضخات المياه و المواد العازلة الصحية 

والكهربائية  2- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  3- مقاولت عمومية  4- توريدات عمومية  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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70 - زاها جروب للستثمارات التجارية Zaha Group for Trading Investments شركة سبق قيدها 

برقم     9490 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع    965 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط 

التجارة و التوريدات العمومية.  و ذلك دون الخلل  o  . ليصبح تصدير كافة منتجات جمهورية مصر العربية

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  و 

يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخري أو معها أو أن تتحول 

الي شركة من طبيعة أخري و ذلك كله طبقا  لحكام القانون

72 - فوت كورت Footcourt شركة سبق قيدها برقم     14621 قيدت فى 24-02-2021 برقم ايداع    

1519 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة وتوريد الحذيه ومستلزمتها .   - التجاره 

العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - التوريدات العمومية .  - التصنيع لدي الغير للحذيه ومستلزمتها .  

- التجارة اللكترونية عبر النترنت .  - استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( .  - إدارة المشروعات .  - 

التوكيلت التجارية .  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 أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

SPRINKLER FOR SAFETY &          73 - سبرينكلر للمن الصناعى و انظمه مكافحه الحريق

FIRE FIGHTHING SYSTEMS  شركة سبق قيدها برقم     25170 قيدت فى 15-12-2019 برقم 

ايداع    53311 وفى تاريخ  20-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت 

اللكتروميكانيكية / صيانة وتوريد وتركيب شبكات مكافحة الحريق والشبكات مكافحة الحرائق وكاميرات وأنظمة 

المراقبة وأجهزة النذار والبوابات اللكترونية مع مراعاة ماورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 

2003 / صيانة وتعبئة طفايات الحريق / التوريدات العمومية وعلي الخص مستلزمات المن الصناعي / تقديم 

الستشارات الهندسية / إدارة مراكز التدريب / بيع وتوريد وتركيب والصيانة المتنقلة للموالدات الكهربائية 

وكشافات الضاءة والعمدة والبراج والمحولت الكهربائية والكابلت والسلك الكهربائية بجميع انواعها / 

المقاولت العامة / التوكيلت التجارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطة ويجوز الشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

74 - محمد ادم حاج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16276 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    4306 

وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح خدمات النقل البري والبحري للبضائع الداخلي والدولي   ) 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 (  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب ) الداخلي / الدولي ( والنقل البري 

للبضائع ) الداخلي / الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .  مع مراعاة احكام 

القوانين واالوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  2-

تصدير الحبوب والمنتجات والمواد الخام الزراعية  ) انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 (  تلتزم الشركة 

بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .

75 - جى أم فايف لتشكيل وتشغيل المعادن G M 5 Formation and Metalworking شركة سبق قيدها 

برقم     18534 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    6485 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط 

التجارة العامة.  • إقامة وتشغيل وإدارة مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • ليصبح   غرض الشركة هو:  •

تسويق معادن.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة للممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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76 - الرجان للنظم والمعلومات 

Al argan information technology شركة سبق قيدها برقم     22418 قيدت فى 12-04-2022 برقم 

اعمال التوصيف  ايداع    3736 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   انشطة قانون 72  -

اعمال تصميم وانتاج البرامج  والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها.  -

انتاج المحتوى  والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -

ادخال البيانات على الحاسبات وبالواسائل اللكترونية  اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -

انتاج وتطوير النظم المدمجة  اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.  - -  .

تنفيذ وادارة شبكات  اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - وتشغيلها والتدريب عليها   -

انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز  التصالت وخدمات النترنت.  - ونقل وتداول البيانات.  -

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات  نقل تكنولوجيا المعلومات.  -

النشطة المتعلقة بتحويل  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - والتصالت وتطويرها.  -

المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى 

تجارة الجملة والتجزئة فيما هو  اقامة وادارة وتشغيل مصنع لنتاج المواد الغذائية المجمدة.   - والفنى.  -

التصدير.  - انشطة خارج قانون 72 :  - مسموح به قانونا فى المناطق النائية والمناطق العمرانية الجديدة.  •

التوريدات العمومية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  التجارة العامة والتوزيع فيها هو مسموح به قانونا.  -

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارة هذه النشطه , ويجوز للشركة ان تشترك 

بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

Limitless for information systems                            77 - ليمتلس لدارة نظم المعلومات

management شركة سبق قيدها برقم     6164 قيدت فى 28-07-2019 برقم ايداع    3886 وفى تاريخ  

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا                                                                                                                                                                                                                                      22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

•  التوريدات العموميه                                                                                                           

ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012 بشان شركات الداره الفندقيه ووفقا لما  •

التجاره اللكترونيه   -     بيع وتاجير وتركيب نظم ادارة مواقف  ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها.  •

سيارات   - توريد وتركيب نظم ادارة المبانى الذكيه        - توريد وتركيب نظم ادارة صلحيات الدخول للمبانى               

- توريد وتركيب نظم الدعايه اللكترونيه والشاشات والكاميرات مع مراعاة قرار وزير الدفاع رقم 64 لسنة 2003     

المقاولت العامة     الستيراد والتصدير  • -الدعم الفنى للكترونيات   -الوساطه العقاريه   -التسويق اللكترونى   •

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون

78 - محمد عبد العال محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     21463 قيدت فى 17-02-2022 برقم ايداع    

1618 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0000

79 - ماونتن كميونيكيشنز  Mountain              Communications شركة سبق قيدها برقم     1531 

قيدت فى 07-08-2018 برقم ايداع    1798 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0
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80 - رويال للتدريب والتنمية البشرية شركة سبق قيدها برقم     14026 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    

570 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   *اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية .                                     *اعداد الدورات التدريبية .                                                                              

*اعداد الدورات التدريبية في مجال علم النفس والتربية الخاصة والتأهيل التربوي والطفوله والمومه واللغات 

والحاسب .                                                                           *انشاء وتشغيل مركز متخصص 

لتدريب للطفال الطبيعين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب علي النطق وتعليم لغة التخاطب )فيما ل يجاوز 

مرحلة التعليم الثانوي (                          *اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز المدارس )فيما ل يتعدي مرحلة 

التعليم الثانوي (                  *اقامة وتشغيل وادارة مدارس ومعاهد التعليم الفني .                                                 

*تقديم خدمات التعليم عن بعد.                                                                *الوساطة في انهاء 

الجراءات للطلب باللتحاق بالجامعات الجنبية  .     *المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومقاولت 

اعمال انشاء وتشييد المباني .  *اقامة وتنظيم المعارض او المؤتمرات والحفلت العامة والندوات )عدا السياحية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده .    *تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحقته التنفيذية .                               *التصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول 

ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل    يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

81 - جلوبال ماركتينج للتسويق السياحى Global marketing شركة سبق قيدها برقم     25135 قيدت فى 

14-12-2017 برقم ايداع    49731 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح التسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفنادق.  الوساطه فى أنهاء كافة الجراءات  الدرايه امام 

الجهات الغير حكومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التصدير والتوكيلت التجارية .       

ولينشى تأسيس او تعديل الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطه  ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات غيرها التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالهااو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او خارج مصر او فى الخارج ,  كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام والقوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصوال على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .

82 - اربيانكو للستثمار والتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم     15631 قيدت فى 05-05-2021 برقم 

ايداع    3240 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -المقاولت العامة والمتكاملة  -انشاء 

ورصف الطرق  -الستثمار العقاري  -التنقيب واستخراج المعادن واستغلل خامات المناجم والمحاجر  -استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة )في حدود الف 

فدان(  -تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  -تربية جميع 

انواع الدواجن والطيور سواء ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   -اقامة 

المزارع السمكية وكذا صيد السماك  مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز له اان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحتة التنفيذية.
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83 - مزارع الفردوسى للستصلح الزراعى" EL Ferdousi Farms" شركة سبق قيدها برقم     19090 

قيدت فى 11-10-2021 برقم ايداع    7390 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة 

) ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح و الستزراع ,وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء  و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 (   •

تربية جميع أنواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك  كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .  •

إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك .   لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أوالتسمين أو اللحوم .  •

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية و الحيوانية . تربية الخيول .  • •

84 - جرين فالي للتطوير الزراعي )GREEN VALLY LL-TTUIR AL-ZRAI( شركة سبق قيدها برقم     

19539 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع    9146 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   

تجارة بيع وشراء الخردة واللواطات ومخلفات المصانع وجميع المخلفات لدى الجهات الحكومية وغير  -

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل  الستيراد والتصدير   - الحكومية.  -

المستوردين ول يحق للشركة مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي  الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة   -

انشاء وإدارة المولت التجارية والكافيهات  استزراع الراضي المستصلحة   - تجعلها قابلة للستزراع   -

التعبئة والتغليف لدى الغير لجميع أنواع الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والسماك والبقوليات  والمطاعم   -

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  إقامة وتشغيل الملهي الترفيهية للطفال   - والتوابل   -

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.     ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

85 - كليوباترا للطيران CLEOPATRA AVIATION ش م م شركة سبق قيدها برقم     23862 قيدت فى 

23-09-2008 برقم ايداع    20442 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ممارسة نشاط 

التاكسي الجوي ونشاط الصيانة لطائرات الشركة والغير ونشاط الخدمة الرضية لطائرات الشركة واليواء 

لطائرات الشركة والغير داخل هنجر الشركة بميناء القاهرة الجوي. الوكالة عن شركات الطيران.  مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو  في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

86 - ايست لين للجهزه والمستلزمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     22028 قيدت فى 20-03-2022 برقم 

ايداع    2889 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركه هو    الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية ) تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وكذا احكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه (   استيراد وتجاره وتوريد 

المستلزمات الطبيه والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل ومستلزمات كل ما سبق .  اعمال الصيانه المتنقله 

للجهزه الطبيه .  التوريدات العمومية   تأجير الجهزه الطبيه )فيما عدا التأجير التمويلى (  التوكيلت التجارية 

الداخلية والخارجية  التصنيع لدي الغير )الدوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والعشاب الطبية(  

تجارة وتوزيع ادوية محلية ومستوردة و المستلزمات الطبيه والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل   والجهزة 

الطبية ومستلزمات المستشفيات والصيدليات والمحاليل واداوت واجهزة معامل التحاليل   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ,بشرط ان اصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركة 

ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .
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87 - راشد عبدا قاسم عبدالخالق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     22240 قيدت فى 30-03-2022 برقم 

تجارة الجملة والتجزئة بالمدن  ايداع    3329 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  العربية رقم 356 لسنة 2008 .  •

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 

اقامة وتشغيل المراكز  لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  •

التجارية بالمدن بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017.  •

إلحاق العمالة المصرية للعمل  تقديم خدمات النظافة للمنشأت والمبانى وصيانتها .  • التوريدات العمومية .  •

بالداخل   مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , 

مع عدم تمتع النشطة خارج القانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  المادة 

تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية  )3( بعد التعديل :-  أنشطة من داخل 72 لسنة 2017 :  •

الجديدة والمناطق النائية خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج  لسنة 2008 .  •

الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

اقامة وتشغيل المراكز التجارية بالمدن  ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  •

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

تقديم  التوريدات العمومية .  • مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017.  •

إدارة وتشغيل  إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل .   • خدمات النظافة للمنشأت والمبانى وصيانتها .  •

الكافتيريات والمطاعم .  مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج القانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .

88 - جيم بلزا للستثمار والتسويق GEM PLAZA شركة سبق قيدها برقم     8913 قيدت فى 

08-01-2020 برقم ايداع    123 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -التجارة والتوريدات 

العمومية  -تجارة و توريد الجهزة الطبية و المستلزمات الطبية  -التصدير  -المقاولت و الستثمار و التسويق 

العقاري  -ادارة وتشغيل المراكز الدارية والتجارية  -التسويق اللكتروني  -التجارة اللكترونية عبر النترنت   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.

89 - فيوتشر للمقاولت العامة والنشاءات والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     9182 قيدت فى 

22-01-2020 برقم ايداع    512 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح لستثمار العقاري   -

التوريدات العمومية .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  المقاولت العامة  -

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها  علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها  أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون
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90 - ريفروم للتنمية والتجارة والستثمار شركة سبق قيدها برقم     9814 قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    

1428 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة مركز تدريب واستراحات لقامة المتدربينمن 

أعضاء التعاونيات الزراعية والجهات التي تخدم العمل الزراعي والتعاوني .   - استغلل الراضي التي تتملكها 

من خلل أعضائها المساهمين من الجمعيات في استثمارها بعمل انشاءات لصالح التعاونيات بإعتبار ان هذه الشركة 

جميع المساهمين فيها هم تعاونيات زراعية.

91 - هاي لين للخدمات العلنية High Line Advertising Services شركة سبق قيدها برقم     25268 

قيدت فى 06-03-2022 برقم ايداع    13871 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0000.

 - 92

شباب تالنتد Shabab talaned شركة سبق قيدها برقم     14074 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع    

651 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما 

تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجي, اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها, 

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها,انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات, ادخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية . اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . انتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها  والتدريب عليها . اعمال التوصيف لشبكات ونقل وتداول البيانات . تنفيذ وادارة شبكات 

ونقل وتداول البيانات . التصالت وخدمات النترنت, انشاء وادارة مراكزالتدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات . انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال , والنشطة المتعلقة بتحويل المحتوي 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني. إعداد 

الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية. 

تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية الدارية للمصانع.  انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :                                                                                                 

ادارة المشروعات وانشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت الدراسة  وتقديم 

الستشارات في مجال الدراسة بالخارج والمنح و ورش العمل والكورسات ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 

لسنه 2012 بشان شركات الدارة وشروط واجراءات التراخيص بها (   تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط  يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذلك ل تتمتع النشطة خارج قانون  الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون و و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  مادة )5( 

قبل التعديل:-  - يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في :-  ش4 الدور الرضي - عمارة 104 - تعاونيات 164 

- الحى 11 -6اكتوبر - الجيزة   - موقع ممارسة باقي النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهرية مصر العربية  رقم 356 لسنة 2008 .  ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية 

المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء , لمديري الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالت للشركة داخل جمهورية مصر 

العربية أو خارجها
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93 - ايه بى ام اكسترا العالمية للتطوير والتجارة شركة سبق قيدها برقم     7290 قيدت فى 09-10-2019 برقم 

انشطة خاصة بقانون 72   1- ايداع    5440 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

تجارة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتجميد المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية بكافة انواعها   2-

الستيراد والتصدير فى كافة  التوريدات العمومية   4- انشطة خارج قانون 72   3- الجملة والتجزئة   •

المجالت المسموح بها قانونا – تلتزم الشركة بأحكام قانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  5-

ادارة المشروعات مع  اقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة (  6-

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة اجراءات 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى  التراخيص بها   7-

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

وذلك  2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   8-

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة  النشطة   9-

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

94 - فرت لين لوجستك ليتد _ لنقل البضائع Freight line logistics LTd شركة سبق قيدها برقم     

13989 قيدت فى 21-01-2021 برقم ايداع    521 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

النقل البري للبضائع وليتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب و البضائع و المهمات و خدمات النقل داخل القطر 

المصري او خارجة  ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي و الدولي .   وذلك دون الخلل بأحكام القانون و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة .  يكون الغرض من الشركة النقل البري للبضائع  و اضافه )   

الشحن و النقل البحري لعالي البحار   ( .  مع مراعاه الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمزاولة 

النشاط .

95 - العرض المتقن للتجارة شركة سبق قيدها برقم     15270 قيدت فى 07-04-2021 برقم ايداع    2611 

وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شراء وبيع وتقسيم وايجار واستئجار الراضي واقامه 

اعمال التوصيف والتحليل  ايجار واستئجار وبيع وشراء وتملك العقارات  - التصدير   - المباني  عليها   -

اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات  والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها –  -

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها – انتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفه من صوت وصور وبيانات  - ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه – اعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها – انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها .    مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استحضار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.  ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا للقانون ولئحته التنفيذية
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96 - نيو فلم لصناعة الوانى المنزلية والجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     16065 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    3984 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   أنشطة داخل قانون 

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق علي أختلف  72 لسنة 2017   -

مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض  أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع  -

السكن غير الداري , بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية , سواء أقيمت في شكل بناء واحد 

أو عدة أبنية.  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعة قرار رئيس جمهورية مصر 

التصدير و الستيراد والتصنيع لدي  العربية رقم 356 لسنة 2008  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  -

الغير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة 

أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة  ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   -

1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غراضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 , مع عدم تمنع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  وذلك دون 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون

97 - تيك لين Tech line شركة سبق قيدها برقم     12476 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    5385 

وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   *. صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التمهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي.   *أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها.   *

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.   *إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  *إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  *أعمال التوصيف والتصميم النظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  *إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  *أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  *تنفيذ وادارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.  *التصالت وخدمات النترنت.  * المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   *إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل التكنولوجيا المعلومات.   *إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   *حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  *النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.   *انشاء وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونية  *التسويق اللكتروني  *التجارة اللكترونية  

*التوريدات العمومية  *الستشارات التقنية لتكنولوجيا المعلومات  *بيع اجهزه التصالت اللكترونية والحواسب 

اللية ومستلزمتها وتوريدها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها

98 - زيرو كارب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     18707 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    

6761 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   1 ــ تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات 

والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والتيك اواى) عدا المشروبات الكحولية والخمور ( 

2 ــ توريد وتجهيز وتقديم الوجبات الجاهزة 3 ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.    

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .   ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج  كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8039   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-10-2019 برقم ايداع    6488 الى   ايديل للمقاولت العامة والخدمات الفندقية

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23576   وتم 

HALLA   ايداعه بتاريخ 05-06-2022 برقم ايداع    5396 الى   هل لخدمات رجال العمال

3 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24708   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2022 برقم ايداع    7638 الى   المجموعه الدولية لتجارة المواد الغذائية

4 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24715   وتم 

I N C Aايداعه بتاريخ 02-08-2022 برقم ايداع    7656 الى   أى إن سى إيه

5 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24729   وتم 

safy telecomunications  ايداعه بتاريخ 03-08-2022 برقم ايداع    7699 الى   صافى للتصالت

6 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24729   وتم 

safy telecomunications  ايداعه بتاريخ 03-08-2022 برقم ايداع    7700 الى   صافى للتصالت

7 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19905   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-11-2021 برقم ايداع    9730 الى   أوبن تاون للنشاء والتعمير والمقاولت العامة

8 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22134   وتم 

labtec egypt group ايداعه بتاريخ 23-03-2022 برقم ايداع    3089 الى    لبتيك ايجيبت جروب

9 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24749   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    7743 الى   مصرف ابو ظبى السلمى - مصر

10 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2064   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    7851 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

11 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2064   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    7850 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

12 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14369   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-02-2021 برقم ايداع    1123 الى   كتبنا للمعرفة ش ذ م م

13 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21991   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    7843 الى   كايرو سكان للشعة والتحاليل

14 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24937   وتم 

AG For  Training   ايداعه بتاريخ 13-11-2019 برقم ايداع    48198 الى   شركة أيه جي للتدريب

S.A.E

15 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16468   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-06-2021 برقم ايداع    4602 الى   بينش مارك  للتسويق العقاري والتوريدات العمومية 

Benchmark Real Estate &General Supplies

16 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16655   وتم 

cruise   ايداعه بتاريخ 13-07-2021 برقم ايداع    4926 الى   كروز جروب لخدمات رجال العمال

group
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17 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24003   وتم 

DIALA BEAUTY CENTER  ايداعه بتاريخ 22-06-2022 برقم ايداع    6116 الى    ديال بيوتى سنتر

18 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24808   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-2022 برقم ايداع    7861 الى   المنصور الدوليه للتوزيع

19 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7631   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-10-2019 برقم ايداع    5919 الى   يجل اوول للتكنولوجيا

20 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11256   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-08-2020 برقم ايداع    3582 الى    أيه – وان جروب للمقاولت والتويدرات والصناعة 

A-ONE GROUP شركة ذات

21 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21703   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    7949 الى   بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة

22 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21703   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    7947 الى   بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة

23 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24669   وتم 

SYRIANA  ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    7931 الى   سيريانا جروب للستثمار و الغذية

GROUP

24 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18455   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    8015 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر

25 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18455   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    8016 الى    امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر

26 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19811   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    8051 الى   الشركه العالميه لتجاره النجف الكريستال )كريستال 

عصفور(

27 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24976   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-2015 برقم ايداع    361 الى   الداليني للمقاولت والتوريدات )ش.م.م(

28 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24886   وتم 

POUR TOI ايداعه بتاريخ 11-08-2022 برقم ايداع    8065 الى   عيادات بورتوا التخصصية

29 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2064   وتم 

Tasaheel  ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8127 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

Microfinance Company S.A.E Tasaheel

30 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2769   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8124 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

31 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2769   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8125 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

32 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2769   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8123 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE
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33 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2769   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8120 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

34 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2769   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8126 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

35 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2769   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8121 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

36 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2769   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8122 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

37 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18513   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    8128 الى   ميشن ادفيرتيزنج

38 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13018   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-11-2020 برقم ايداع    6305 الى   هير فور هير لبيع و تجارة الشعر الطبيعى

HAIR FOR HER FOR NATURAL HAIR         

39 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23787   وتم 

  AL SHAM- ESE ( ايداعه بتاريخ 13-06-2022 برقم ايداع    5790 الى   الشام لهندسه وصيانه المعدات

( شركه ذات مسئوليه محدوده

40 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1213   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2022 برقم ايداع    8251 الى   مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه 

)

41 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24323   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-2022 برقم ايداع    6686 الى   كلسيرس لتصميم وتنفيذ الزياء الصيله   

KALASIRIS  AUTHENTIC  FASHION

42 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24946   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2022 برقم ايداع    8263 الى   فكرة للتجارة والمقاولت

43 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14313   وتم 

ALFanar         ايداعه بتاريخ 08-02-2021 برقم ايداع    1041 الى   الفنارللخدمات اللوجستية والستثمار

 For logistics And lnvestment

44 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14807   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    8275 الى   اليينا للحلويات الروسية

45 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24956   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    8276 الى   السلطان هايبر ماركت

46 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24972   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    8303 الى   اى اس استيل كمبوني للمعادن

47 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24984   وتم 

SKG1 ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    8324 الى   اس كيه جي وان
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48 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18795   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-2021 برقم ايداع    6913 الى   دى اس لتوريد مواد البناء والنقل

49 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5094   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-04-2019 برقم ايداع    2427 الى   سيترا للمقاولت والتجارة

SETRA FOR CONTRACTING & TRADING

50 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25024   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2022 برقم ايداع    8415 الى   المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م

51 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25035   وتم 

E-connect Africa ايداعه بتاريخ 18-08-2022 برقم ايداع    8440 الى   ايه افريقيا كونكت للبرمجيات

52 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25046   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    8471 الى   لكويزين للتجارة العامة

53 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25055   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    8486 الى   النجارللصناعات الخشبية المتطوره                             

NAJJAR WOOD INDUSTRIES

54 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22212   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    8553 الى   التجار العرب للملبس و الحذية

55 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25086   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    8543 الى    تيرا للستيراد والتصدير

56 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25090   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    8551 الى   كاش سنترز للحلول المالية

57 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25114   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-12-2014 برقم ايداع    32059 الى   محمد ابراهيم الدسوقى مغازى وشركاه

58 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19991   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    8639 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

59 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19991   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    8636 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

60 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15540   وتم 

Modelium ايداعه بتاريخ 25-04-2021 برقم ايداع    3060 الى    موديليوم

61 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15956   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-06-2021 برقم ايداع    3810 الى   تم وضع الشركة تحت التصفية

62 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17005   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2021 برقم ايداع    5490 الى   احمد عيد احمد عبد الرحمن وشريكيه

63 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19090   وتم 

EL  "ايداعه بتاريخ 11-10-2021 برقم ايداع    7390 الى    مزارع الفردوسى للستصلح الزراعى

"Ferdousi Farms

64 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19539   وتم 

GREEN VALLY ( ايداعه بتاريخ 04-11-2021 برقم ايداع    9146 الى   جرين فالي للتطوير الزراعي

)LL-TTUIR AL-ZRAI
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65 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23562   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    8706 الى   أبو ظبي للتجارة العامة

66 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23562   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    8709 الى   أبو ظبي للتجارة العامة

67 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25129   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    8663 الى    بلك ستارز للتسويق الرياضى واكتشاف المواهب 

الرياضية

68 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25152   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    8710 الى   المصرية للصناعة تكنو ستيل

69 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18414   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-09-2021 برقم ايداع    6275 الى   عبد ا سعد ابو بكر مسعود وشريكه التعمير للستثمار 

العقارى والمقاولت العامة

70 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25187   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    8817 الى   صيدليات مصر

71 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25187   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    8818 الى   صيدليات مصر

72 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25187   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    8815 الى   صيدليات مصر

73 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25187   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    8820 الى   صيدليات مصر

74 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6901   وتم 

HALA DIGITAL   ايداعه بتاريخ 17-09-2019 برقم ايداع    4906 الى    هل الرقمية للمدفوعات

PAYMENTS

75 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14074   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-01-2021 برقم ايداع    651 الى    

Shabab talaned شباب تالنتد

76 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20336   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2021 برقم ايداع    10451 الى   وضع الشركة تحت التصفية

77 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25204   وتم 

Sky for MEB  ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    8861 الى   سكاي فور إم إي بي سوليوشنز

Solutions

78 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23540   وتم 

J &T LIGHTNING ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    8907 الى   جيه اند تي ليتنينج للشحن

79 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25234   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    8909 الى   اساب فولفيلمنت للخدمات اللوجيستيه والتخزين 

A.S.A.P Fulfilment

80 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24083   وتم 

zoser stone for  ايداعه بتاريخ 26-06-2022 برقم ايداع    6252 الى   زوسر ستون للرخام والجرانيت

marble and Granite
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الشخاص

1 - حسانين احمد توفيق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24024   وتم ايداعه بتاريخ    1996-09-03 

برقم ايداع   8878 تم التأشير فى تاريخ 03-09-1996  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لثلث سنوات قادمة

2 - فريدة  هشام عبدالباقى البكرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  

3 - حاتم مصطفى كمال الزرقانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  

4 - هشام عبدالباقي البكري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  استقاله

5 - عماد حسن مختار الروبي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  استقاله

6 - زينب حسين ابراهيم شريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  و تحدد صلحيات الدارة 

وسلطات التوقيع عن الشركة علي النحو التالي – تتولى المهندسة / زينب حسين إبراهيم شريف – رئيس مجلس 

الدارة والستاذة/ ماجدة على عباس حسيب ــ المدير المالى مجتمعين التوقيع عن الشركة في النواحي المالية 

والبنكية والدارية وشئون العاملين وكذلك التعاقدات وحق القتراض من البنوك والسحب علي المكشوف وفتح 

العتمادات المستندية والتسهيلت الئتمانية وحق الرهن العقاري والتوقيع علي عقود الرهن العقاري وجميع 

النواحي التي تؤدي الي سير العمل وسلمة النتاج ولهما في ذلك أوسع السلطات ولهما توكيل او تفويض الغير في 

بعض او كل مما ذكر في حال سفر احد الطرفين يمثل السيد/ حاتم مصطفي كمال الزرقاني – عضو مجلس إدارة 

عن الطرف المسافر كما يعطي اختصاصا التوقيع عن الكمبيالت الواردة من الموردين بالخارج والتوقيع علي 

مستندات الستيراد للستاذة/ ماجدة على عباس حسيب مع المهندسة – زينب حسين إبراهيم شريف.

7 - هاني عبدالمنعم احمد اللفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  

8 - خالد جمال قنديل عبدالجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24201   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1997 برقم ايداع   12480 تم التأشير فى تاريخ 13-10-1997  بــ :  ممثل  عن البنك العقاري 

المصري العربي في مجلس إدارة الشركة بدل  من السيد/ صلح محمد أحمد عبد الغفار

9 - محمد انور ابراهيم المكاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24201   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1997 برقم ايداع   12480 تم التأشير فى تاريخ 13-10-1997  بــ :  ممثل عن الشركة الهلية 

العقارية للستثمارات بدل من السيد /رافت عبد الحميد مصطفى

10 - ماهر محمد توفيق محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24201   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1997 برقم ايداع   12480 تم التأشير فى تاريخ 13-10-1997  بــ :  ممثل  عن البنك الهلي 

المصري عن العضوية التناوبية في مجلس إدارة الشركة .

11 - احمد سيد امام محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24201   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-1997 برقم ايداع   12480 تم التأشير فى تاريخ 13-10-1997  بــ :  ممثل  عن شركة مصر للتأمين 

)))) انتهاء عضوية ((((

12 - احمد فؤاد امين بلط  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24202   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-1998 برقم 

ايداع   567 تم التأشير فى تاريخ 14-09-1998  بــ :  

13 - على عبدالحليم محمد خضير  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23991   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-1998 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 09-11-1998  بــ :  

14 - طارق سيد احمد حسن النجار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    24807   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-1999 برقم ايداع   5059 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1999  بــ :  
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15 - هشام طلعت مصطفي  ابراهيم  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    24807   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-1999 برقم ايداع   5059 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1999  بــ :  والعضو المنتدب - من 

المساهمين

16 - هاني طلعت مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24807   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-1999 برقم ايداع   5059 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1999  بــ :  من المساهمين

17 - طارق طلعت مصطفى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24807   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-1999 برقم ايداع   5059 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1999  بــ :  - من المساهمين - الموافقة 

بالجماع على  تجديد تعيين السادة اعضاء المجلس الوارده اسماؤهم فيما بعد بمجلس ادارة الشركة  لدورة جديدة 

قدرها ثلث سنوات. - مع البقاء على الصلحيات الواردة بالسجل التجارى كما هي دون تعديل

18 - غالب احمد مصطفى فايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24807   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-1999 برقم ايداع   5059 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1999  بــ :  ** ممثل لشركة السكندرية 

للستثمار العقارى

19 - حاتم عادل احمد ابو طالب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24041   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2002 برقم ايداع   7607 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2002  بــ :  وافقت الجمعية بالجماع على 

إضافة صلحيات جديدة للسيد/ عمرو محي الدين خليل قنديل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وهى كالتي :  

للسيد/ عمرو محي الدين خليل قنديل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق كفالة الغير وقبول كفالة الغير مع 

البقاء على ذات الصلحيات السابقة كما هى دون تعديل.  القرار الثانى: وافقت الجمعية بالجماع على إضافة 

صلحيات جديدة للمهندس/ حاتم عادل أحمد أبو طالب عضو مجلس الدارة المنتدب بأن له حق البيع والتنازل عن 

الصول الثابتة بما فيها السيارات, وفى التعامل مع مصلحة الجمارك فى جميع الموانئ المصرية لنهاء كافة 

الجراءات الجمركية, كما يملك حق التوقيع أمام جميع الجهات الحكومية وقطاع العمال العام والخاص. والتوقيع 

أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق. 

وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة اجراءاتها. وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور والتوقيع نيابة عنها. 

والتعامل أمام أجهزة المدن الجديدة. والحق فى التنازل عن رخص المحلت والمعارض وعمل الجراءات اللزمة 

للتنازل أمام الشهر العقارى. وكذلك فى توكيل المحامين فى جميع القضايا التى ترفع من أو على الشركة. وله الحق 

فى توكيل المحامين والغير.

20 - مصطفى فتحى عبدالحفيظ محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24085   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2004 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2004  بــ :  

21 - محمد السيد محمدى متولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24085   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-20 

برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2004  بــ :  

22 - محمد عباس محمود الطيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24085   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-20 

برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2004  بــ :  

23 - سامح ابراهيم عباده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24085   وتم ايداعه بتاريخ    20-07-2004 برقم 

ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2004  بــ :  

24 - محمد راضى  عبدالسميع عبدالعاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24085   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2004 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2004  بــ :  
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25 - فوزى بن محمد التوفيق اللومى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24052   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-12-2005 برقم ايداع   16936 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2005  بــ :  - يمثل السيد 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - السيد / فوزي بن محمد التوفيق اللومي -  الشركة أمام القضاء وأمام 

الغير- كما يمثل بقية أعضاء مجلس الدارة - السيدة / نعمه بنت محمد توفيق اللومي - بصفتها نائب رئيس مجلس 

الدارة و العضو منتدب - السيدة / هاجر بنت محمد التوفيق اللومي -بصفتها عضو مجلس الدارة منتدب و السيد / 

إلياس بن محمد رؤوف الرقيق - بصفته عضو مجلس الدارة منتدب والسيدة / فاطمة بنت محمد الرؤوف الرقيق - 

بصفتها عضو مجلس الدارة منتدب - منفردين - الشركة أمام الغير, كما يتولى بقية أعضاء مجلس الدارة 

المذكورين أعله - بصفتهم منفردين مع السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - السيد / فوزي بن محمد 

التوفيق اللومي - القيام بجميع المهام الدارية ويكون لهم حق تعيين الموظفين وعزلهم و تحديد مرتباتهم و تحديد 

الجور و بيان اختصاصاتهم والتوقيع على جميع العقود والتفاقات بكافة أنواعها بشرط أن تكون من ضمن 

أغراض الشركة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و في تقديم الطلبات إلي 

مصلحة الشهر العقاري والتنازل عنها والتوقيع على جميع عقود الشراء والبيع للمنقولت والسيارات والعقارات ما 

عدا الصول الثابتة والتوقيع على عقود اليجاروالتوقيع على عقود القروض والتسهيلت وفي التعامل مع مصلحة 

الجمارك المصرية والوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب ,وفي التعامل مع الهيئة العامة للرقابة 

الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية  وفى توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم. و لرئيس مجلس 

الدارة حق توكيل المحامين في كل أو بعض ما تقدم. كما يتولى بقية أعضاء مجلس الدارة المذكورين أعله? 

بصفتهم منفردين  وبصفتهم جميعا أعضاء منتدبين  مع السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - السيد / 

فوزي بن محمد التوفيق اللومي - فتح الحسابات الدائنة و المدينة  لدى  البنوك  و السحب منها والتعامل عليها  

بالسحب و اليداع و طلب  فتح العتماد المستندية و التوقيع على طلبات التحويل الداخلية و الخارجية بالبنوك  

والستيراد والتصدير وطلب التسهيلت الئتمانية بكافة أشكالها من البنوك والتوقيع على الشيكات و إعطاء 

الضمانات والتوقيع على طلبات التحويلت داخل مصر و خارجها سواء بالعملة المحلية أو الجنبية و التوقيع على 

عقود اليجار التمويلي و التسهيلت و القروض و الرهون وتغيير التوقيعات في البنوك ويحق لهم? منفردين? 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر   - و تحدد اللوائح الداخلية الختصاصات الخرى لكل من رئيس 

و نائب رئيس مجلس الدارة و أعضاء مجلس الدارة المذكورين أعله بصفتهم أعضاء منتدبين. تجديد مدة مجلس 

الدارة

26 - نعمه بنت محمد توفيق اللومى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    24052   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-12-2005 برقم ايداع   16936 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2005  بــ :  

27 - هاجر محمد توفيق اللومي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24052   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2005 برقم ايداع   16936 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2005  بــ :  المنتدب

28 - الياس بن محمد روؤف الرقيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24052   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2005 برقم ايداع   16936 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2005  بــ :  المنتدب

29 - فاطمة بنت محمد الرؤوف الرفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24052   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2005 برقم ايداع   16936 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2005  بــ :  المنتدب

30 - ليلى حسن سعيد زايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24308   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2006 برقم ايداع   3497 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2006  بــ :  

31 - فريدة مروان شوكت حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24308   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2006 برقم ايداع   3497 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2006  بــ :  

32 - جانسيت حسين فوزى كشت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24120   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-19 

برقم ايداع   5298 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2006  بــ :  

33 - فريدة مروان شوكت حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24308   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2006 برقم ايداع   3497 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2007  بــ :  

34 - ليلى حسن سعيد زايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24308   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2006 برقم ايداع   3497 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2007  بــ :  

35 - هاله محمود المغاورى الدواخلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23984   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2008 برقم ايداع   25235 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2008  بــ :  خروج  للوفاة
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111 - محمود محمد محمود محمد الملح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

112 - احمد محمد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-19 

برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

113 - احمد هشام رفاعى محمد سلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

114 - خالد محمد محمد عبد العزيز غانم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

115 - احمد السيد محمد موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-19 

برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

116 - احمد علوى عبد الحميد الطنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

117 - محمد ابراهيم محمود محمد موسي  مدير   المقيد برقم قيد    21840   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   32365 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  استقاله

122 - هشام عبد الرازق محمد ابو النجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2018 برقم ايداع   2161 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  ممثل  عن شركة دار الطب 

القابضة

123 - اددم نجيب على شديد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2018 برقم ايداع   2161 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  ممثل  عن شركة دار الطب 

القابضة. بدل  من السيد/ طارق شريف أحمد عباس حجازي

124 - محمد حسن سيد احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2018 برقم ايداع   2163 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  استقالة .

36 - عصمت ناثان فرنسيس عوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24230   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-01-2009 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  لرئيس مجلس 

الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين لهم مجتمعين أو منفردين حق الدارة والتوقيع عن الشركة وحق التوقيع 

على استمارات وأوراق السحب والتحويل لحسابات البنوك الخاصة بحسابات الشركة لديها بكافة أنواع الحسابات 

والتوقيع على عقود القروض والرهن وعقودها امام البنوك ومكاتب الشهر العقارى والجهات المعنيه وعقود العمال 

والعمال والبيع والشراء واتمام اجراءات نقل الملكية والتصرف والتوقيع عليها أمام الشهر العقارى وأمام كافة 

الجهات ذات الصلة بنشاط الشركة ومصالحها ولهم مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على كافة العقود والتعاملت 

والتصرفات التى أبرمتها الشركة مع الغير والتوكيلت الصادرة عنها حينما كان شكلها القانونى توصية بسيطة 

وقبل تحويلها الى شركة مساهمة مصرية بموجب قرار رئيس الهيئة العامة رقم 1 بتاريخ 1/1/2009 ولهم حق 

التصرف فى العقار الثابت والمنقول والتوقيع لتمام إجراءات نقل الملكية والتصرف امام الشهر العقارى والجهات 

المعنية ولرئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين لهم مجتمعين أو منفردين حق بيع السيارات 

وجميع أصول الشركة والبيع للنفس أو للغير والتوقيع على ذلك أمام الشهر العقارى المختص وكافة الجهات المعنية 

و لرئيس مجلس الدارة و السادة أعضاء مجلس الدارة المنتدبين لهم مجتمعين أو منفردين حق توكيل السادة 

المحامين أو المحاسبين ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

37 - وجدى ناثان فرنسيس عوض  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24230   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2009 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  

38 - ميلد ناثان فرنسيس عوض  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24230   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2009 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  

39 - عماد ناثان فرنسيس عوض  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24230   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2009 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  

40 - علء ناثان فرنسيس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24230   وتم ايداعه بتاريخ    2009-01-06 

برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  
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41 - هناء منير ويصا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24230   وتم ايداعه بتاريخ    2009-01-06 

برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  

42 - مايكل وجدى ناثان فرنسيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24230   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2009 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  

43 - كيرلس عزت ناثان فرانسيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24230   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2009 برقم ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  

44 - سعيد عبد العزيز عبد العزيز السيد الخباز  مدير   المقيد برقم قيد    23945   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2007 برقم ايداع   26597 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2009  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة

45 - شريهان عفت شعراوى خليل  مدير   المقيد برقم قيد    23945   وتم ايداعه بتاريخ    2007-12-30 

برقم ايداع   26597 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2009  بــ :  

46 - عمر حامد عبدالحميد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    23945   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2007 برقم 

ايداع   26597 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2009  بــ :  

47 - شوال محمد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    23945   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2007 برقم 

ايداع   26597 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2009  بــ :  

48 - بخيت رمضان عبد الحميد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    23945   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2007 برقم ايداع   26597 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2009  بــ :  استقالة

49 - محمد زين العابدين عبدا احمد  مدير   المقيد برقم قيد    24907   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-27 

برقم ايداع   11620 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

50 - احمد عدلى حسن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    24907   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2010 برقم 

ايداع   11620 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  استقاله

51 - ايمن زين العابدين عبدا احمد  مدير   المقيد برقم قيد    24907   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-27 

برقم ايداع   11620 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم منفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما يمثل المديران الشركة  

في علقتها مع الغير ولهما منفردان  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويحق لكل من السيد / محمد زين 

العابدين عبد ا أحمد – السيد / ايمن زين العابدين عبد ا احمد- منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و وزارة القوى العاملة و مديريتها و جميع السفارات والقنصليات ويختص كل من السيد / محمد زين 

العابدين عبد ا أحمد – والسيد / ايمن زين العابدين عبد ا احمد – منفردان الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات  وكذلك حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس او الغير ولهما حق تعيين وعزل مستخدمي الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ , وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لهما 

حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

280 - احمد  يحيى عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11493   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-30 

برقم ايداع   3931 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2020  بــ :  

281 - شيرين عبد الرؤوف محمد القاضى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24211   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2020 برقم ايداع   29425 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2020  بــ :  

282 - حازم محمد شوقى الشعراوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    11707   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   4266 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  استقالة
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52 - محمد كريم السيد عبده الريدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24955   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-02-2011 برقم ايداع   2689 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  يملك حق التوقيع نيابة  

عن الشركه السيد الستاذ / محمد كريم السيد عبده الريدي – بصفته رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب )

منفردا ( - كما يكون لسيادته )منفردا ( – أوسع السلطات في إدارة  وسير العمل اليومي للشركه بما في ذلك تعيين 

وفصل العاملين وإسناد العمل لهم - كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق تمثيل الشركه أمام كافة الوزارات والدارات 

والجهات الحكوميه والغير حكوميه والشركات بكافة أنواعها - كما يكون له )منفردا ( حق تمثيل الشركه والتوقيع 

نيابة عن الشركه أمام كافة الجهات والوزارات المعنيه بمزاولة أغراض الشركه - كما يكون لسيادته )منفردا ( حق 

التوقيع على عقود البيع أو التنازل عن كل أصول وممتلكات الشركه بكافة أنواعها سواء ) السيارات أو الراضي 

أو اللت أو المعدات( أو أية أصول أخري تمتلكها الشركه – وذلك البيع أو التنازل يكون لنفسه أو للغير- كما 

يكون لسيادته )منفردا ( – حق التوقيع على عقود رهن أو بيع كافة أصول وممتلكات الشركه بكافة أنواعها سواءا )

السيارات أو الراضي أو اللت أو المعدات( أو أية أصول أخري تمتلكها الشركه - كما يكون لسيادته )منفردا ( - 

حق التوقيع نيابة  عن الشركه علي كافة أنواع الشيكات والسندات الذنيه والسحب من البنــــــــــوك وفتح وغلــــق 

الحسابات لدي البنوك وكذلك التوقيع علي أي حساب جاري مدين للشركه - كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق 

التوقيع نيابة عن الشركه عن كافة أنواع المعاملت الماليه والرهون للشركه – وذلك أمام جميع أنواع البنوك 

العامله في جمهورية مصر العربيه وأمام الغير أيضا - كما يكون لسيادته )منفردا ( أيضا حق الحصول علي كافة 

أنواع القروض والتسهيلت الئتمانيه – وذلك من كافة أنواع البنوك العامله بجمهورية مصر العربيه أو من الغير 

أيا  كانت قيمتها– سواءا  بضمان أو بدون ضمان - كما يكون لسيادته )منفردا (  حق التوقيع نيابة عن الشركه علي 

كافة أنواع العقود والتفاقات والتفاقيات الدوليه اللزمه لمباشرة أعمال الشركــــــه – كما يكون لسيادته )منفردا ( 

حق التوقيع علي كافـــــة أنواع العقود أو أية عقود مرتبطه أو متصله بنشاط الشركه أو مكمله أو متممه له

53 - شيريهان السيد عبدة الريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24955   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2011 برقم ايداع   2689 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  

54 - نوريهان السيد عبده الريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24955   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2011 برقم ايداع   2689 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2011  بــ :  

55 - احمد منير محمد حسين غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24080   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2011 برقم ايداع   6260 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2011  بــ :  

56 - محمد منير محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24080   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2011 برقم ايداع   6260 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2011  بــ :  

57 - مدحت محمد ماضى محمود محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24080   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2011 برقم ايداع   6260 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2011  بــ :  

58 - مجدى محمد ماضى محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24080   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2011 برقم ايداع   6260 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2011  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة اخرى 

. تفويض السيد/ محمد احمد مصطفى فى والتوقيع امام البنوك والتوقيع امام مكاتب التامينات الجتماعية بطاقة رقم 

قومى 28105300104217 مواليد 1981-05-30

283 - محمد احمد شوقي عطوه عطوه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11707   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   4266 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  لرئيس مجلس الداره ) محمد 

احمد شوقى عطوه عطوه ( وعضو مجلس الدارة ) عبدالحميد نبيل محمد احمد (   ) مجتمعين او منفردين (  

الحق فى  التعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وامام القضاء وإبرام كافة العقود والمعاملت 

والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات 

الذنية التجارية و ولرئيس مجلس الداره ) محمد احمد شوقى عطوه عطوه ( ) منفردا  فقط (  حق فتح وإغلق 

الحسابات بكافة البنوك و حق التعامل مع كافة البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وحق 

الفراج عن راس المال ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر من اختصاصتهم

284 - احمد حسين عبد القادر احمد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12161   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   4894 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  

Page 208 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

285 - ناصر السيد عبد الموجود عبد الصالحين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    12161   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   4894 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  

286 - عبد الرحمن عطيه جاب ا باقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12161   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   4894 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  

345 - مهند هيثم حسن حسنى عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    14450   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   1258 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

346 - محمد  هيثم  حسن حسني عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    14450   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   1258 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

59 - عمرو يوسف محمد الدهان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23856   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2012 برقم ايداع   4265 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2012  بــ :  -يحق للسيد المهندس/ عمرو 

يوسف محمد الدهان  )رئيس مجلس الدارة(  توكيل المحامين والتقاضي باسم الشركة وفى التصالح وفى ادارة 

وتشغيل السيارات بانواعها.  -تكون ادارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية لى اثنين مجتمعين من المهندس/ عمرو يوسف محمد الدهان )رئيس مجلس الدارة( والمهندس/ محمد 

حسين عبد الواحد )عضو مجلس الدارة المنتدب( والستاذ/فيصل محمداحمد داود )عضو مجلس الدارة المنتدب (  

.  -اما حق فتح الحسابات الئتمانية وحق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات امام جميع البنوك تكون لكل من 

المهندس/ عمرو يوسف محمد الدهان  )رئيس مجلس الدارة( اوالمهندس/ محمد حسين عبد الواحد )عضو مجلس 

الدارة المنتدب( او الستاذ/ فيصل محمداحمد داود )عضو مجلس الدارة المنتدب(مجتمعا مع اى من الستاذ/ 

محمد عتريس محمود مصطفى  او الستاذ/ ابراهيم عبد ا ابراهيم ابو النجا .  -يكون لمجلس الدارة الحق 

تفويض احد اعضائة اواكثر فى الحصول والتوقيع على القروض والرهن والبيع والشراء باسم الشركة   -تفويض 

المهندس / هشام عبد القادر محمد غازي  فى التوقيع منفردا على التعاقدات المسندة )المبيعات( الى الشركة واوامر 

التوريد الخاصة بالشركة داخل او خارج جمهورية مصر العربية التى ل تزيد عن  خمسون مليون جنيها مصريا 

او مجتمعا مع اى من المهندس/ محمد حسين عبد الواحد)عضو مجلس الدارة المنتدب( او الستاذ/ فيصل 

محمداحمد داود )عضو مجلس الدارة المنتدب( فى التوقيع على التعاقدات المسندة )المبيعات( الى الشركة واوامر 

التوريد الخاصة بالشركة داخل او خارج جمهورية مصر العربية التى تزيد على خمسون مليون جنيها مصريا,كما 

يحق لمجلس الدارة تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر.  -يكون لكل من المهندس/ عمرو يوسف محمد الدهان )

رئيس مجلس الدارة( و المهندس/ محمد حسين عبد الواحد)عضو مجلس الدارة المنتدب( والستاذ/فيصل 

محمداحمد داود )عضو مجلس الدارة المنتدب( مجتمعين التوقيع باسم الشركة على عقود التأسيس وعقود التعديل  

والتخارج من الشركات على اختلف انواعها ودرجاتها امام مصلحة الشركات او الهيئة العامة للستثمار والشهر 

العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية  والضرائب والمحاكم المختصة وكافة الجهات المعنية للتخارج من 

الشركات  .

Page 209 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

60 - محمود هاني طلعت مصطفي إبراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24694   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-03-2012 برقم ايداع   6193 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وله منفردا  :  أ/ التوقيع منفردا  

على عقود القروض من البنوك بدون حد أقصى ورهن الودائع وتقديم الكفالت للغير بدون حد أقصى بعد الحصول 

على موافقة مجلس الدارة.  ب/ التوقيع منفردا بالنيابة عن الشركة على كافة معاملت الشركة امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص.  ج/ التوقيع منفردا نيابة عن الشركة على عقود الرهن 

العقارية والتجارية على المنشات ومبانى المشروعات التى تمتلكها الشركة بعد الحصول على موافقة مسبقة من 

مجلس الدارة .  د/ التوقيع منفردا نيابة عن الشركة على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها .  هـ/ تعيين وعزل موظفين ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق ابرام كافة العقود البتدائية والنهائية وكافة العقود مع المقاولون والموردين والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة نقدا او بالجل وله حق الفراج عن راسمال الشركة من البنك وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر.  و/ التوقيع منفردا نيابة عن الشركة للسيد / محمود هانى طلعت مصطفى - رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب على كافة المعاملت البنكية وطلبات الصرف والتحويلت المصرفية والشيكات 

بالجنيه والعملت الجنبية وذلك بدون حد اقصى .  وله منفردا  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود البتدائية والنهائية وكافة العقود مع المقاولون والموردين 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق الفراج عن رأسمال الشركة من 

البنك وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو 

وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

61 - هشام محمد مدحت الفار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24213   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-09-2011 برقم ايداع   17452 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2012  بــ :  تعديل صفة السيد / 

هشام محمد مدحت يوسف الفار رئيس مجلس الدارة ليصبح رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و تعديل 

صلحيات التوقيع المالية للسيد محمد زكريا حسين مجتمعا  مع ايا  من السيد / هشام محمد مدحت يوسف الفار , 

خروج الستاذ الدكتور / محمد كامل عبد  السيد / يوسف محمد مدحت يوسف الفار لتصبح بدون حد أقصى.  -

اللطيف تمراز عضو مجلس الدارة المنتدب ممثل شركة ريكاب للستثمارات المالية للوفاة   - لتصبح صلحيات 

الدارة و التوقيع كالتى :   تفويض كل  من السادة / هشام محمد مدحت يوسف الفار رئيس مجلس الدارة و 

العضو المنتدب و  السيد / يوسف محمد مدحت يوسف الفار عضو مجلس الدارة - منفردين او مجتمعين - فى 

تمثيل الشركة و التوقيع نيابه عنها داخل البلد و خارجها   امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية بما فى 

ذلك على سبيل المثال وليس الحصر مصلحة الشهر العقارى  و التوثيق و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة 

العامة للستثمار و المناطق الحرة وهيئة التأمينات الجتماعية و عقود البيع و الشراء و القتراض و الرهن و بيع 

و شراء العقارات .   و تفويض أى اثنين مجتمعين من السادة التالى اسمائهم : الستاذ/ هشام محمد مدحت يوسف 

الفار و الستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار و الستاذ / محمد زكريا حسين  - فى تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها فى جميع التعاملت المالية و اليومية و التعامل مع الغير و البنوك و المؤسسات المالية العاملة داخل 

جمهورية مصر العربية   وتفويض أى اثنين مجتمعين من السادة التالى اسمائهم : الستاذ / هشام محمد مدحت 

يوسف الفار و الستاذ/ يوسف محمد مدحت يوسف الفار فى التوقيع على عقود البيع و الشراء و القتراض و 

الرهن و بيع و شراء العقارات و للستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار منفردا الحق فى تفويض الغير فى كل 

او بعض ما سبق .   و لكل من السيد / هشام محمد مدحت يوسف الفار و السيد / يوسف محمد مدحت يوسف  

الفار ) منفردين( تنفيذ قرارات مجلس الدارة و خصوصا فى التوقيع على جميع العقود او التفاقيات لكافة 

مشروعات الشركة وذلك وفقا لقرارات مجلس الدارة .  وللسيد / هشام محمد مدحت يوسف الفار بصفتة رئيس 

مجلس الدارة  و العضو المنتدب و السيد/  يوسف محمد مدحت يوسف الفار مجتمعين او منفردين الحق فى 

اصدار و تحرير توكيلت عن الشركة امام الشهر العقارى للتصالح و كذلك لهم الحق مجتمعين او  منفردين فى 

اصدار و تحرير توكيلت امام الشهر العقارى للسادة مشترى الوحدات العقارية و المبانى و المشاريع المملوكة 

للشركة بالبيع للنفس و للغير .

62 - يونس محمد عبدالشافي عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23807   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2013 برقم ايداع   1276 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2013  بــ :  
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63 - صلح  نور الدين  داود  مدير   المقيد برقم قيد    24938   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2013 برقم 

ايداع   18353 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2013  بــ :  الفرع - بدل من السيد/ صلح محمود احمد المدير 

السابق ويكون له الصلحيه فى فتح حساب بأسم الشركة وإيداع وسحب اليرادات ويمثل الشركة امام القضاء 

وتوكيل محام الشركة فيما يتعلق بالدعاوى التى تقام على الشركة فى جمهورية مصر العربية او إقامتها على الغير 

وله حق التوقيع امام البنوك وعلى كافة الكتب المتعلقة بالمكتب ويمثل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية المعنيه بأعمال الشركة فى جمهورية مصر العربية.

64 - شريف عبد الغفار على فراج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24897   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  استقاله

65 - عليوه محمد ايوب عبد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24897   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

66 - كارم محمد ايوب عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24897   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  بذات الختصاصات الحالية 

الموجودة بالسجل التجاري

67 - بدوى محمد ايوب عبدا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24897   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

68 - محمد عبد الغفار على فراج  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24897   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3540 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  استقاله

69 - مرتضى محمد حسين MURTUZA MOHAMED HUSAIN  مدير   المقيد برقم قيد    22268   

وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2016 برقم ايداع   5357 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  يمثل 

MURTAZA MOHAMED HUSAIN   المديرون الثلثه السيد/ مرتضي محمد حسين كاتشوال

KANCHWALLA  والسيد/طه عباس علي TAHA ABBAS ALLY  والسيد /حسين مرتضي كاتشوال 

HUSAIN MURTUZA KANCHWALLA الشركه في علقتها مع الغير الهنا منفردين او مجتمعين في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما ختفظ به صراحه عقد الشركه او القانون أو 

لئحته التنفيذي الجمعيه العامه واعمل مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإبداع والتوقيع علي الشبكات وفتح حسابات واستثمار خطابات 

وشهادات الصمان وحق القتراض واليمن وماله صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع واليمن لصول الشركه ممتلكاتها 

العقاريه والرتضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلتء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه    والتجاريه وابرام كافه  العقود والمشاركات و الصفقات التي تتعلق المعاملت الشركه بالنقد 

او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

70 - طه عباس على TAHA ABBAS ALL  مدير   المقيد برقم قيد    22268   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   5357 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  

71 - حسين  مرتضى كاتشول  مدير   المقيد برقم قيد    22268   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2016 برقم 

ايداع   5357 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  

72 - محمد احمد نصر على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24214   وتم ايداعه بتاريخ    06-04-2016 برقم 

ايداع   11543 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2016  بــ :  بدل من / تامر عبد المنعم مصطفى

73 - احمد محمد محمد خضير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24914   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2016 برقم ايداع   39568 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة
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74 - شيرين يوسف احمد الحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    24599   وتم ايداعه بتاريخ    18-01-2017 برقم 

ايداع   2306 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2017  بــ :  : تمثل السيدة شيرين يوسف احمد الحكيم منفردة 

الشركة قي علقتها مع الغير ولها في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولها منفردة حق السحب واليداع من البنوك 

والقرض والرهن والتصرف في اصول وممتلكات الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتعامل امام الشهر العقاري

75 - عادل عبدالخالق حسانين لشين  مدير   المقيد برقم قيد    24599   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-18 

برقم ايداع   2306 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2017  بــ :  استقالة

76 - مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24050   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2017 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  الموافقة على حق التوقيع عن 

يكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة توقيعا  منفردا  للسيد الستاذ / مدحت محمد  الشركة ولدى البنوك :-  1-

إبراهيم خليل ) رئيس مجلس الدارة( وكذلك بالنسبة للتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات 

والمنقولت والصول الثابتة وغيرها بأسم الشركة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية والرهن والقرض ,وأى نوع من أنواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وكذلك 

فى التوقيع على عقود تعديل الشركة وعقود بيع وشراء السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيعها , وتمثيل 

الشركة أمام الشهر العقارى وإدارات المرور والتوقيع على عقود المعاوضة , وله حق تفويض الغير أو التوكيل 

للغير فى كل أو بعض ماذكر.    2-  يكون حق الدارة والتوقيع  عن الشركة ولدى البنوك لى اثنين مجتمعين 

من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة , وهم على النحو التالى :  حق التوقيع أمام البنوك 

والتسهيلت الئتمانية كما يلى :-  مجموعة )أ(  السيد الستاذ/ محمد عبد العظيم ابراهيم السيد غنيم و السيد 

الستاذ/ حازم محمد مغازي عبد المجيد   مجموعة )ب(  السيدالستاذ/ حسام حسين محمد احمد و  السيد الستاذ/ 

محمد احمد توفيق السيد  والسيد الستاذ/  ايمن محمد محمد على بسيونى .  في التوقيع و التعامل باسم الشركة و 

ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولصالحها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق تفويض الغير او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

77 - احمد محمد فهيم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24050   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2017 برقم 

ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  

78 - مدحت سليم محمد سليم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23599   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9699 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  

79 - ياسمين محمد احمد طلب عبدا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23599   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9699 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  1- يكون حق الدارة والتوقيع 

موكلة الي السيد/ مدحت سليم محمد سليم وله حق التوقيع علي الشيكات وتمثيل الشركة أمام البنوك والجهات 

والمصالح الحكومية وغير الحكومية وله الحق في فتح حسابات جديده للشركه بالبنوك أو غلق الحسابات بالبنوك 

وكذلك الحق في التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل الشركات وعقود الندماج وله في سبيل ذلك كافة الصلحيات 

والسلطات لتحقيق غرض الشركة وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  تجديد مدة تعيين 

مجلس الدارة بعد إعادة التشكيل ثلث سنوات تبدأ من تاريخ تأشيرة في السجل التجاري

80 - محمد نايف سالم عبد القادر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23599   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9699 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  

81 - عوض محمد محمد محمد خليفه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24236   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2017 برقم ايداع   27517 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2017  بــ :  
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82 - احمد عبد الحميد على عبد الرحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24236   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2017 برقم ايداع   27517 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2017  بــ :  

83 - عبدالمنعم حسن سليمان السلمونى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24236   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2017 برقم ايداع   27517 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2017  بــ :  -    تجديد تعين اعضاء مجلس 

الدارة لمدة مماثلة مع اعطائهم نفس الصلحيات

84 - محمود محمد احمد سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24236   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2017 برقم ايداع   27517 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2017  بــ :  

85 - هيثم حسين بيومى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25135   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49731 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  استقاله

86 - عزالدين مختار فتحى احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25135   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49731 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  

87 - وليد عماد اسماعيل رشدى محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25135   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49731 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  صلحيات عز الدين مختار 

رئيس مجلس الداره حق التوقيع عن الشركه امام كافة البنوك وفتح الحسابات لديها والتسهيلت الئتمانية والتوقيع 

على الشيكات وحق الرهن والقتراض والسحب والفراج عن راس المال المودع في البنك وكذلك له حق التوقيع 

عن الشركه امام الغير ولدي كافة الجهات الداريه والحكوميه والخاضعه والتوقيع على عقود تأسيس الشركات 

بكافة انواعها والتعديلت اللزمه وعقود التعديل وعلي جميع الطلبات والنماذج وكذلك التوقيع امام الهيئه العامه 

للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجاريه والهيئة 

العامة للرقابه الماليه ومصلحة الضرائب المصريه العامه والضريبه علي القيمه المضافه وهيئة الرقابه علي 

الصادرات والواردات وله الحق في تعيين مديرين او وكلء عن الشركه وله في ذلك تفويض او توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر

88 - عصام السيد حفنى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2018 برقم ايداع   56 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  - يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة – منفردين أو 

مجتمعين – .   ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب –  مجتمعين او منفردين –  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على شيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود البيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير ـ لهما حق التوقيع على عقود الرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهما حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس أو 

للغير باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ولهما حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما الحق في عمل توكيلت 

القضايا وتوكيلت البيع والشراء والتنازل للنفس أو للغير وإقرارات التصالح والصلح والتنازل وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

89 - احمد منشاوى عبدالرؤوف  منشاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    356   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2018 برقم ايداع   375 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  

90 - إنجى  اسامة  حسين  وهدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    429   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2018 برقم ايداع   455 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  ممثل عن البنك العربى الفريقى 

الدولى .

91 - احمد محمد احمد حسن داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    429   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2018 برقم ايداع   455 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  مستقل .
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92 - محمد محمد اسعد ابراهيم عوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25171   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2018 برقم ايداع   18327 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  

93 - عبد الشافي حسين عبد الشافي علي صياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25171   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2018 برقم ايداع   18327 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  ممثل عن الشركة 

الفرعونية المتحدة لنتاج المستلزمات الطبية  )فيروميدكا( ش ذ م م

94 - خالد محمود صوابى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25171   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2018 برقم ايداع   18327 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  

95 - تامر محمد حسن راشد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25171   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-19 

برقم ايداع   18327 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  

96 - وسام قهوجى Wissam Kahwaji  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    484   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2018 برقم ايداع   516 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2018  بــ :  ) استقالة ( .

97 - هنادى ناظم الذهبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    484   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-26 

برقم ايداع   516 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2018  بــ :  مع بقاء كافه الصلحيات الواردة بالسجل التجاري 

لرئيس مجلس الدارة كما هي دون تعديل

98 - هيثم ناجي محمد عبد المجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    633   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2018 برقم ايداع   683 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2018  بــ :  الموافقه علي تجديد تعيين مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات قادمة.  الموافقه علي تفويض كل  من  السيد / سامح عبد ا يونس محمد بطاقه رقم )  

27408072300891(  والسيد / عماد عبد الباقي أبو طالب سليمان  بطاقه رقم ) 28312242800033( 

مجتمعين فقط  أو  كل  من  السيد / سامح عبد ا يونس محمد بطاقه رقم )  27408072300891(  والسيد/

محمد إبراهيم عبد الحميد علي    بطاقه رقم  )28506010102274(    وذلك في  التوقيع علي الشيكات البنكيه 

والصرف وفتح الحسابات المصرفيه وفي إصدار الشيكات المصرفيه للمؤسسات والوزارات وكافة الجهات 

الحكوميه  فيما ل يجاوز خمسمائة ألف جنيه  ولهما التوقيع علي الشيكات البنكيه والمصرفيه فيما جاوز خمسمائة 

الف جنيه بشرط تعزيز التعامل بخطاب من رئيس مجلس الداره ولهما والتعامل مع البنوك المختلفة فى كافة انواع 

التعامل .  وكذلك تفويض السيد / سامح عبد ا يونس منفردا   في طلب وإستصدار وإستلم كشوف الحسابات 

البنكيه الخاصه بالشركه وطلب إصدار و استلم دفاتر الشيكات وفتح الحسابات وكافة ما يلزم للتعامل مع البنوك 

المختلفه .

99 - خالد حازم احمد فريد الشريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    680   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-15 

برقم ايداع   731 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  

100 - اسامه احمد علي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    680   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2018 برقم ايداع   

731 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير , ولهما مجتمعين 

أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة  أو القانون  لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية ولهما الحق في  تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ   وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بأل جل ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

101 - احمد سعيد عبد الحميد خليل نجم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    904   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-06-2018 برقم ايداع   1005 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة اخرى .

102 - عمر عبد العزيز محمد علي بدر الدين  مدير   المقيد برقم قيد    945   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2018 برقم ايداع   1057 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  
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103 - محمد حمدى توفيق محمد صبيح  مدير   المقيد برقم قيد    945   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-07 

برقم ايداع   1057 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  استقاله

104 - مشير محمد حمدا اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    945   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2018 برقم 

ايداع   1057 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة   عقد الشركة أو القانون 

السلطات والصلحيات المخوله للمديران  او لئحته التنفيذية  للجمعية العامة  وذلك على النحو التالي :   -

مجتمعان :   1-تمثيل الشركة في جميع تعاملتها اما البنوك بما في ذلك اليداع والسحب وفتح واغلق الحسابات 

والقرض والرهن  والتوقيع على جميع الحسابات البنكية والمستندات وذلك في الحدود المقررة بواسطة الجمعية 

العموميه ان وجدت .  2-تمثيل الشركة امام الهيئات الحكوميه .  3-تعيين ووقف وعزل وكلء وموظفي الشركة 

وتحديد مرتباتهم وبدلتهم وذلك في الحدود المقررة بواسطة الجمعية العموميه ان وجدت ,  4-تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها على عقود اليجار ذات الصلة باصول  الشركة ووثائق التامين وعقود شراء وبيع البضائع 

المستورده من قبل الشركة ,  5-التوقيع على عقود بيع وشراء سيارات الشركة وتمثيل الشركة امام جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه والتوقيع على جميع العقود والمستندات المتعلقه بغرض ونشاط الشركة امام جميع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه التي تتعامل مع الشركة وكل ماسبق باسم ولصالح الشركة .  6- ادارة الشركة 

وتمثيلها أمام القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والوزارات والجهزة التنفيذيه التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والهيئة العامة للتنميه 

الصناعية وجهاز مدينة 6 اكتوبر ولهما منفردان حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .   ويكون 

السلطات والصلحيات  للمديران مجتمعان الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض سلطاتهما .   -

المخوله للسيد /  عمر عبد العزيز محمد علي بدرالدين   ) منفردا( :  يكون للسيد المذكور بصفته مديرا للشركة )

سلطة تنظيم وادارة العمال اليومية للشركة ,بما يضمن حسن سير  منفردا  ( السلطات والصلحيات التالية :  2-

وانتظام اعمال الشركة .  2-سلطة وضع الخطط الداريه والتجاريه , بما في ذلك تحديد المنتجات وانواعها 

ومواصفاتها .  3-وضع الخطط والسياسات الستيراديه والتصديريه والجمركيه بما يضمن كفاءة وسرعة الفراج 

عن منتجات وبضائع الشركة من المنافذ الجمركيه .  4-وضع خطط وسياسات وبرامج تخزين وحفظ بضائع 

الشركة ومنتجاتها بما يضمن صلحية تلك المنتجات الشراف على تنفيذ كافة الخطط والبرامج للسياسات المذكوره 

.  6-يكون للسيد المذكور حق تفويض غيره في كل او بعض ماذكر وذلك بموجب خطابات تفويض على 

مطبوعات الشركة توقع منه شخصيا وتبصم بخاتم الشركة ويصدق على توقيعه من احد البنوك المصرية التي 

تتعامل معها الشركة.  السلطات والصلحيات المخولة للسيد / مشير محمد حمدا اسماعيل:    ) منفردا ( :  يكون 

للسيد / مشير محمد حمدا اسماعيل   بصفته مديرا للشركة الحق في دعوة الجمعية العموميه العاديه للشركة في 

موعده انعقادها المقرر قانونا , وكذلك دعوة الجمعية العامة العاديه او غير العاديه كلما دعت الضروره الى ذلك 

وفى الحالت الخرى المقرره قانونا بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذيه , كما يختص ايضا 

بالشراف على ادارة السجلت والدفاتر التي يتطلبها القانون المذكور واهمها دفتري اجتماعات الجمعية العامة 

العاديه وغير العاديه وسجل حصص الشركاء بالشركة .

105 - احمد محمود علي عبده  مدير   المقيد برقم قيد    1137   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2018 برقم 

ايداع   1304 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2018  بــ :  اضافة بعض صلحيات جديدة التي :- ولمدير الشركة 

السيد /  احمد محمود على عبده منفردا الحق الكامل في البيع او التنازل او كافة التصرفات الناقلة للمكلية للنفس او 

للغير وحق التوقيع على عقود البيع او الشراء البتدائية والنهائية كبائع او مشتري والتعامل مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والهيئات واجهزة المدن والوزارات والدارات التابعه لها وهيئة المجتمعات العمرنية 

الجديدة وجهاز مدينة 6 اكتوبر و حدائق اكتوبر و اكتوبر الجديدة والشيخ زايد وكافة المرافق من مياة وصرف 

وتليفونات وغاز وكهرباء وشركات التامين والمجمعة العشرية والتوقيع عقود القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والوحدات السكنية والتجارية والسياحية والسيارات والمنقولت بكافة 

انواعها واشكالهم المختلفة سواء للنفس او للغير واصدار التوكيلت بذلك لصالح البنوك او الفراد او الشخاص 

العتبارية وله حق كفالة الغير وله حق  في  تفويض او في توكيل النفس او الغير في كل او بعض ما ذكر .

106 - عماد محمود نور الدين محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    1267   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2018 برقم ايداع   1473 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2018  بــ :  استقاله
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107 - احمد يونس على احمد  مدير   المقيد برقم قيد    1267   وتم ايداعه بتاريخ    15-07-2018 برقم 

ايداع   1473 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2018  بــ :  

108 - اسماء محمد عبدالعال احمد  مدير   المقيد برقم قيد    1267   وتم ايداعه بتاريخ    15-07-2018 برقم 

ايداع   1473 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2018  بــ :  

109 - نادية عبد المقصود قطب ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    1267   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-15 

برقم ايداع   1473 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2018  بــ :  استقاله

110 - احمد محمد عبد المجيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

118 - علء سمير سلمان العلى  مدير   المقيد برقم قيد    21840   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم 

ايداع   32365 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدده.   يمثل 

المدير السيد/ علء سمير سلمان العلي الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركه والتعامل باسمها وللمدير منفرد حق التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال  وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغرضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

119 - عمرو صلح الدين زكي قنديل  مدير عام   المقيد برقم قيد    1636   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   1933 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

120 - ايمان ابراهيم احمد عبد الكريم حمود  مدير   المقيد برقم قيد    1636   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   1933 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعبن او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفذية للجمعية العامة.  و للمديرين مجتمعين او 

منفردين  الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام  جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئه العامه للستثمار 

ومصلحة الضرائب المصريه والغرفه التجاريه والسجل التجارى والهيئه العامه للتامينات الجتماعيه والهيئه العامه 

للرقابه على الصادرات والواردت وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين وفى استلم وتسليم المستندات الرسميه 

وغير الرسميه من والى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وجميع الموانى والمطارات والجمارك  وللمدير العام 

السيد  / عمرو صلح الدين زكى قنديل  منفردا الحق فى التعامل امام  جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي شيكات والفراج عن رأس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء  لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارت والخامات والمهمات واللت والمعدات  وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعلمات الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق منفردا في التوقيع على عقود البيع لكافة أصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه  و السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات وله منفردا حق القتراض والرهن  باسم 

الشركه ولصالحها  وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .
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121 - احمد محمد عوض ا Ahmed Mohamed Awadalla  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد 

برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    05-09-2018 برقم ايداع   2161 تم التأشير فى تاريخ 

05-09-2018  بــ :  :   يملك حق التوقيع على العقود والمشترطات والعمليات البنكية ومعاملت الشركة وأمام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي مسائل متعلقة بأنشطة الشركة أي اثنين مجتمعين من الشخاص التالي 

بيانهم:  المجموعة )أ(:  السيد/ أحمد محمد عوض ا – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  السيد/ شريف 

أحمد محمد السيد الخضر– عضو مجلس الدارة.  المجموعة )ب(:  المدير المالى  يحق لي اثنين من أعضاء 

المجموعة )أ( مجتمعين تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة المعاملت والعقود أمام جميع الجهات بما فيها 

الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام البنوك بدون حد أقصي, يحق لي من أعضاء 

المجموعة )أ( مجتمعا  مع أي من أعضاء المجموعة )ب( تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة المعاملت 

والعقود أمام جميع الجهات بما فيها الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك بحد أقصي 

150000 جم )مائة وخمسون ألف جنيه مصري ل غير( للمعاملة الواحدة, يحق لي من أعضاء المجموعة )ب( 

تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يخص تسليم واستلم الرواق والمستندات ودفاتر الشيكات نيابة عن الشركة, 

لمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين.

125 - محمد محمد السعيد عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2018 برقم ايداع   2163 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  تحديد صلحيات  حق التوقيع 

ليصبح للسيد  /  محمد أحمد عبد العزيز طه  رئيس مجلس ادارة  و والعضو المنتدب و  للسيد /  احمد محمد أحمد 

عبد العزيز نائب رئس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين فى التوقيع عن الشركة عن كافة 

أعمال الشركة وإدارتها وكذا الحق فى بيع وشراء الصول الثابتة وكذا التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  و التوقيع أمام كافة 

البنوك على فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وعقود القرض والرهن وجميع المستندات المتعلقة بتلك 

الحسابات  وكذلك التوقيع على العقود التجارية والصناعية والتوكيلت التجارية  وفى تعيين وعزل العاملين وتحديد 

المرتبات والجور والمكافأت وابرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات وشراء جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والصول الثابتة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات المانحة وكذلك الحق فى توكيل 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر

126 - محمد احمد عبدالعزيز طه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2018 برقم ايداع   2163 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  

127 - احمد محمد احمد عبدالعزيز  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1816   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-09-2018 برقم ايداع   2163 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  

128 - عدى حاتم حسن الديب  مدير   المقيد برقم قيد    2131   وتم ايداعه بتاريخ    03-10-2018 برقم 

ايداع   2560 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها  مع الغير وله منفردا 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال , والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك , والمصارف من سحب , وايداع , و فتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان  وبيع ااصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة , 

وتحديد مرتباتهم , واجورهم , ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ , وتوقيع , وتحويل ,وبيع , وتسديد كافة السندات 

الذنية , والتجارية , وابرام كافة العقود , والمشارطات , والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .

129 - اسامه عبد المعبود عبدالخالق مكى  مدير   المقيد برقم قيد    2131   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2018 برقم ايداع   2560 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2018  بــ :  استقاله

130 - عصام عادل جرجس عبيد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    2133   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-10-2018 برقم ايداع   2563 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  
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131 - سوزى ملك بقطر واصف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2133   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   2563 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

132 - شيرين عدلى كيرلس بولس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2133   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   2563 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

133 - شريف عدلى كيرلس بولس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2133   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   2563 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  الموافقه على تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات

134 - جمالت محمد موسي علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2786   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2018 برقم ايداع   3404 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  

135 - عمرو محمود محروس محمد غالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2786   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2018 برقم ايداع   3404 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  

 - 189

محمد حسن عبداللطيف خليل عشره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23829   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2019 برقم ايداع   26071 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2019  بــ :  تفويض كل من السيد/ شادي 

حسن عبداللطيف خليل عشرة و السيد/محمد حسن عبداللطيف خليل عشرة مجتمعين او منفردين نيابة عن الشركة 

حق التوقيع على عقود القراض و الرهن بكافة انواعها للنفس او الغير, و لهما حق التوقيع لصالح البنوك في كل 

او بعض ماذكر

190 - ريم        صلح      علي      صالح  مدير   المقيد برقم قيد    5854   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2019 برقم ايداع   3470 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2019  بــ :  

278 - فرحات محمد فهمي رجب السبكي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11378   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   3747 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجتماع 

علي تفويض السيد رئيس مجلس الدارة في التعامل مع البنوك و التوقيع عن الشركة فيما يتعلق بذلك وخاصة 

ايداع و سحب الرصدة وكذلك حق القرض والرهن وتوقيع الشيكات, وكذلك فتح العتمادات و طلب خطابات 

الضمان وتجديدها كما فوض المجلس السيد رئيس مجلس الدارة منفردا في القتراض بإسم الشركة من البنوك 

وكافة المؤسسات المالية الخري في مصر بضمان او بدون كما فوض المجلس سيادتة في إبرام العقود و 

التفاقيات مع الغير داخل و خارج مصر و امام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و علي الخص التأمينات 

و الجتماعية و الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفه التجارية مصلحة الضرائب و الضرائب علي القيمه 

المضافه و المرور والجمارك وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما سبق

279 - ناصر محمد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22092   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-23 

برقم ايداع   26616 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  
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136 - شيماء محمد فرحات عبد الفتاح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2786   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-11-2018 برقم ايداع   3404 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  يمثل رئيس 

مجلس الداره امام القضاء ويملك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين ان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه وتعهداتها رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا حق اداره الشركه 

وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركه والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والوزارات 

والجهزه التنفيذيه التابعه للدوله والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ومصلحه الجوازات 

والهجره والجنسية ومصلحه الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري وهيئه الستثمار وجميع السفارات 

والقنصليات داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه والمواني والمطارات وكافه الجهزه التابعه للحياء بكافه 

محافظات الجمهوريه وله الحق في اجراء كافه العقود )ماعدا عقود المعارضه ( والمعاملت الداخله ضمن غرض 

الشركه وعلي الخص تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع 

كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل , وله حق التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانيه بجميع 

انواعها وله الحق التوقيع علي عقود الشتراك في تاسيس الشركات وتعديل النظام الساسي للشركه وله حق شراء 

وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات ماعدا )الصول الثابته ( 

والتعامل مع الداره العامه للمرور والتوقيع علي تلك العقود امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق ولرئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر ولمجلس الداره الحق في ان يعين مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين ,ولرئيس مجلس والعضو المنتدب 

منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والفراج عن راس مال الشركه من البنك 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وفتح العتمادات المستنديه واصدار خطابات وشهادات الضمان 

والرهن والقتراض من البنوك وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

137 - سعيد متولي ابراهيم محمد ندا  مدير   المقيد برقم قيد    2857   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-26 

برقم ايداع   3514 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2018  بــ :  00

138 - منصور بن عائض بن محمد ال مانع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23889   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-12-2018 برقم ايداع   52012 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2018  بــ :  عزل من عضوية 

مجلس الدارة .

139 - جمال الدين محمد محمد الخشن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3029   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2018 برقم ايداع   3741 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2018  بــ :  إن تصبح كافة التعاملت مع 

جميع البنوك والمصارف )مجتمعين او منفردين(بدل التوقيع الثنائي

140 - خليل امين عبدالكريم  مدير   المقيد برقم قيد    3131   وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2018 برقم ايداع   

3872 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2018  بــ :  

141 - ياسمين عاطف عبد العزيز فخرى  مدير   المقيد برقم قيد    3352   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2018 برقم ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2018  بــ :  
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142 - احمد محمد عبده طه قوره  مدير   المقيد برقم قيد    3352   وتم ايداعه بتاريخ    31-12-2018 برقم 

ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2018  بــ :  يمثل المديرون  الشركه فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه 

او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  وللمديرون منفردين او مجتمعين  الحق فى التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع  جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافه صور التعامل معى جميع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل هذا  باسم الشركه وضمن اغراضها , وكذالك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن  والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجاريه وابرام كاف العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركة  ولهم  

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

143 - عصام جمال محمد ابو النواس  مدير   المقيد برقم قيد    25016   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-02 

برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  استقاله

144 - محمد مختار بيومى عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    25016   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2019 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة- حق الدارة والتوقيع :   يمثل كل من السيد / محمد مختار بيومي عبد الرحمن , والسيد / السعدي 

عويضة سعد أبو بكر ,  الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

تأسيس وتعديل الشركات في مصر أو في الخارج ولهما منفردين أو مجتمعين حق توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

145 - السعدي  عويضة سعد ابو ةبكر  مدير   المقيد برقم قيد    25016   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-02 

برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  

146 - عبد القوي محمد محمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    3392   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-03 

برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  يمثل مدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفرد 

في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام جوقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداعا وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع تلي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام  كافة العقود والمشاركات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفوبض الغير في كل او بعض ما ذكر

147 - سالم بن على بن سالم محمد عفيف  مدير   المقيد برقم قيد    3392   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2019 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  استقالة

Page 220 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

148 - تركى بن سالم بن على عفيف  مدير   المقيد برقم قيد    3392   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-03 

برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  استقالة

149 - عصام الدين ابراهيم مدبولى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    3392   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2019 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  استقالة

150 - محمد السيد عبد المجيد عز الدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    3503   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2019 برقم ايداع   196 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2019  بــ :  

151 - محمد محمود عبد العظيم الغزاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3735   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-01-2019 برقم ايداع   514 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

152 - محمود احمد عبدالعزيز محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3735   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2019 برقم ايداع   514 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

153 - محمد صادق عماد الدين صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3735   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-01-2019 برقم ايداع   514 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

154 - محمد وائل تيسير محمد عبد القادر الهوارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3735   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-01-2019 برقم ايداع   514 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  

155 - عبد الرحمن صفوت كمال حمزه  مدير   المقيد برقم قيد    3816   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-04 

برقم ايداع   631 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  استقاله

156 - حسونة رجب عباس سند  مدير   المقيد برقم قيد    3816   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2019 برقم 

ايداع   631 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  يمثل السيد / طارق خطاب محمد محمد - مدير الشركة 

في علقتها مع الغير وله – منفدرا   - في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة .وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ـوللمديران – السيد / طارق خطاب محمد محمد والسيد / 

حسونة رجب عباس سند- مجتمعين - بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية  الحق في بيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية لكل عقد على حدى ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

157 - ايمن حسين رمزي محمد خطاب  مدير   المقيد برقم قيد    3816   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-04 

برقم ايداع   631 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  استقالة

158 - طارق خطاب محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    3816   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2019 برقم 

ايداع   631 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  
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159 - شادى حسين فهمى عبد العزيز فهمى  مدير   المقيد برقم قيد    4121   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   1044 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

160 - محمد جلل سيد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    4121   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-2019 برقم 

ايداع   1044 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  استقاله

161 - كريم محمد عبد الحميد صلح  مدير   المقيد برقم قيد    4241   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-04 

برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2019  بــ :  يمثل السيد / كريم محمد الحميد صلح مدير 

الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . و للمدير منفردا حق التعامل باسم 

الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافه اشكالها و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و 

فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق 

الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت باسم 

الشركه و لصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود التاسيس و 

التعديل و التخارج من الشركات امام الشهر العقاري وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

162 - مؤمن ادريس محمد عبد الرحيم عثمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4490   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2019 برقم ايداع   1572 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  استقاله

163 - ياسر محمود سلمه حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4490   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2019 برقم ايداع   1572 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  استقاله

164 - عماد الدين لبيب خليل المكاوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4490   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-03-2019 برقم ايداع   1572 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  

165 - معوض احمد حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    4672   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2019 برقم 

ايداع   1825 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  استقاله
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166 - سعيد عبد ا أنور محمد  مدير   المقيد برقم قيد    4672   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2019 برقم 

ايداع   1825 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  يتولى السيد / سعيد عبد ا أنور محمد  إدارة الشركة 

في علقتها مع الغير منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو    القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنود والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي    تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا حق التوقيع على عقود 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

167 - عمرو فتحى سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-04 

برقم ايداع   1998 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  

168 - احمد محمد امير محمد انور شبل  مدير   المقيد برقم قيد    5004   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-17 

برقم ايداع   2297 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2019  بــ :  استقاله

169 - احمد عوض عبدالسلم الشربيني  مدير   المقيد برقم قيد    5004   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-17 

برقم ايداع   2297 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

هذا العقد أو قانون الشركات أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد/ أحمد عوض عبدالسلم الشربيني منفردا  

الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والقرض والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك 

بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

أغراضها.

170 - نهي أسامة فتحي علي حمودة  مدير   المقيد برقم قيد    5004   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-17 

برقم ايداع   2297 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2019  بــ :  ) استقالة ( .

171 - محمد عدلى محمد حسين الخضراوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5029   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-04-2019 برقم ايداع   2336 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2019  بــ :  00

172 - ابراهيم نجيب ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5029   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2019 برقم ايداع   2336 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2019  بــ :  

173 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5029   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2019 برقم ايداع   2336 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2019  بــ :  
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174 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5029   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2019 برقم ايداع   2336 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2019  بــ :  مع منح بعض الختصاصات 

والصلحيات لعضاء مجلس الدارة والعاملين بالشركة وذلك على النحو التالى :-    حددت إختصاصات 

وصلحيات السيد الستاذ/ محمد عدلى محمد حسين رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذا الستاذ/ نادر 

رءوف كمال غبور عضو مجلس الدارة ) مجتمعين او منفردين ( الصلحيات التية فى التوقيع عن الشركة  :-   

إبرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل وشراء المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والصول  الثابتة  -1

القتراض أو الرهن وإصدار  والتصرف فيها بالبيع أو التنازل أو اليجار أو الرهن )مجتمعين او منفردين (  2-

التعامل بنظام التأجير التمويلى  ) جميع الضمانات وفتح العتمادات المستندية )مجتمعين او منفردين (  3-

التوقيع  شراء وبيع كافة أصول الشركة والسيارات  )مجتمعين او منفردين (  5- مجتمعين او منفردين (  4-

تعيين وعزل الموظفين وتحديد  على عقود البيع والشراء لدى الشهر العقارى  )مجتمعين او منفردين (  6-

التوقيع على كافة المعاملت المصرفية ولهم فى ذلك  المرتبات والجور والمكافآت )مجتمعين او منفردين (  7-

يحق أيضا  أن يوقع عن الشركة  أوسع السلطات بما فى ذلك حق القتراض بضمانات أو بدون ضمانات .  8-

مفوض فريق  مجتمعين فردين الول من فريق الطرف الول والثانى من فريق الطرف الثانى كالتالى:-   •

الطرف الول : الستاذ / محمد عدلى محمد حسين رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ / نادر رءوف 

مفوض فريق الطرف الثانى: الستاذ / فيليب فايق تكل والستاذ / جورج  كمال غبور عضو مجلس الدارة .  •

لويس جرجس والستاذ / شريف ماهر زكى , يحق للستاذ/ محمد عدلى محمد حسين رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والستاذ / نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الدارة مجتمعين إستبدال فردا  أو أكثر من 

كذلك تم الموافقة على تفويض  فريق الطرف الثانى , ويعتبرقرارهما سارى ونافذا  إعتبارا  من إعتمادهما لذلك   •

الستاذ / ماجد هنرى سور بأن يكون له حق تمثيل الشركة عن نفسها وبصفتها فى شراء وبيع السيارات للنفس 

وللغير والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقارى وحق اصدار توكيل للغير عن نفسها وبصفتها سواء كان 

للنفس او للغير وحق الغاء التوكيلت والعقود الصادرة لصالح الشركة والتنازل عنها وحق تجديد السيارات 

والتعامل امام جميع ادارات ونيابات ومحاكم المرور .

175 - خالد عبدالمقصود مدني حسن  مدير   المقيد برقم قيد    5173   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-05 

برقم ايداع   2533 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  

176 - محمد خالد عبد المقصود مدني حسن  مدير   المقيد برقم قيد    5173   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   2533 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا 

ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد / خالد عبدالمقصود مدنى 

حسن   – والسيد/ محمد خالد عبدالمقصود مدنى حسن   مجتمعين أو منفردين حق  التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  وحق الفراج عن 

رأـس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود تعديل 

وعقود تأسيس الشركات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر.  ولهما مجتمعين الحق  فى التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع  لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها .

177 - رامى كامل محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    5173   وتم ايداعه بتاريخ    05-05-2019 برقم 

ايداع   2533 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  استقالة

178 - اسامه  حسن  محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    5186   وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2019 برقم 

ايداع   2546 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2019  بــ :  ) استقالة ( .

179 - عصام مصطفى ابراهيم على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    23730   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2017 برقم ايداع   27493 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2019  بــ :  ) تخارج (
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180 - محمد احمد محمد موسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5283   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   2686 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد / محمد أحمد محمد موسي حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

بإسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء وله الحق فى التوقيع على عقود 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل وله حق توكيل او تفيض الغير فى كل او بعض ما ذكر

181 - عثمان محمد محمد محمد سليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5283   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2019 برقم ايداع   2686 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  استقاله

182 - ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  ممثل عن شركة اودن للستثمار 

والتنمية

183 - احمد كمال حافظ اسماعيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  للستثمار وتنمية المشروعات - 

ممثل عن شركة اودن للستثمار والتنمية

184 - حسن رجب احمد صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-30 

برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  للشئون الفنية - ممثل عن شركة اودن للستثمار 

والتنمية

185 - محمد يحيي السيد مصطفي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  للشئون المالية والدارية - ممثل 

عن شركة اودن للستثمار والتنمية

186 - احمد سعد عبداللطيف سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  ممثل عن شركة اودن للستثمار 

والتنمية

191 - اسراء  مصطفى قرنى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    5854   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-08 

برقم ايداع   3470 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتهما مع الغير 

ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية  للجمعية العامة 0   وللمديران مجتمعان او منفردان الحق في 

التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال  

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

192 - عبد الرحمن جابر عطيه محمد  مدير   المقيد برقم قيد    6097   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-24 

برقم ايداع   3798 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  استقاله
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187 - تامر   جمال  حسن الشامي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5496   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   2994 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  ممثل  عن شركة فوري 

تعديل  لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية, بدل  من الستاذ/ محمد السيد حسين طلعت عكاشة.  •

صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالي:  منح رئيس مجلس الدارة )منفردا ( صلحيات التوقيع التية: حق 

تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي 

والسجل التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري و التأمينات الجتماعية والضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات والواردات والمحافظات وأجهزة المدن ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور, 

والتوقيع علي جميع أنواع العقود والتفاقيات والشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية 

والسيارات وعقود تعديل النظام الساسي وتسليم واستلم وفتح وغلق الدفاتر التجارية والقرار بفقدها واستخراج 

بدل فاقد منها؛ أمام الشهر العقاري, وله حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة والموظفين وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم, وأمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, التلفون, الشركة المصرية للتصالت ,والمياه والصرف 

الصحي( وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )النترنت( وتقديم الطلبات والمستندات ودفع 

وسحب الرسوم والشتراكات و التوقيع علي عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها وإصدار توكيلت التأسيس 

وإنشاء فروع جديدة داخل وخارج جمهورية مصر العربية, وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.  

ويكون للستاذ/ حسام عزالدين محمد سعد سالم, والستاذ/ عبد المجيد محمد عبد المجيد عفيفي )مجتمعين( حق 

التوقيع أمام البنوك على الشيكات والتحويلت البنكية وطلبات إصدار الشيكات وخطابات الضمان بدون حد أقصي, 

التوقيع علي فتح وغلق الحسابات البنكية وتشغيل الخدمات مع كافة البنوك, التوقيع علي إبرام عقود التسهيلت 

البنكية الخاصة بخطابات     الضمان بحد أقصي 50 مليون جنيه مصري, التوقيع علي إبرام عقود التسهيلت 

البنكية الخاصة بالحد الجاري المدين في حدود مبلغ وقدره 10 مليون جنيه مصري, فك وربط الودائع البنكية 

وشراء وبيع أذون الخزانة أمام كافة البنوك لصالح الشركة, ويكون للستاذ/ حسام عزالدين محمد سعد سالم, 

والستاذ / احمد خالد عبدالوهاب خالد )منفردين( حق التوقيع علي العقود الخاصة بنشاط الشركة التجاري كما يلي: 

التوقيع علي كافة التفويضات والخطابات الموجهة لكافة الجهات والهيئات والمصالح الحكومية والغير الحكومية, 

التوقيع علي الشيكات والتحويلت البنكية امام كافة البنوك بحد أقصي 100000 ألف جم, التوقيع علي التحويلت 

البنكية بين حسابات الشركة في نفس البنك أو بين حسابات الشركة بدون حد أقصي, فك وربط الودائع البنكية 

وشراء وبيع أذون الخزانة أمام كافة البنوك لصالح الشركة, حق التوقيع للمجموعات )مجتمعين( يكون لي شخص 

من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أي شخص من المجموعة )ب( حق التوقيع علي: المدفوعات والشيكات والتحويلت 

البنكية بحد أقصي 5 مليون جنيه مصري, فتح وغلق الحسابات البنكية وتشغيل الخدمات البنكية مع كافة البنوك, 

حق التوقيع علي التحويلت البنكية بين حسابات الشركة في نفس البنك أو بين حسابات الشركة بدون حد أقصي , 

المجموعة )أ( الستاذ/ حسام عزالدين محمد سعد سالم و الستاذ/ احمد خالد عبدالوهاب خالد.  المجموعة )ب( 

الستاذ/ خالد سمير شلباية والستاذ/ محمود إبراهيم عبد الوهاب عرفة والستاذ/ محمد بهاء إبراهيم محمد جبل, 

يكون لي شخص من المجموعة )ج( مجتمعا  مع أي شخص من المجموعة )د( حق التوقيع علي: المدفوعات 

والشيكات والتحويلت البنكية بدون حد أقصي, فتح وغلق الحسابات البنكية وتشغيل الخدمات البنكية مع كافة 

البنوك, حق التوقيع على التحويلت البنكية بين حسابات الشركة في نفس البنك أو بين حسابات الشركة بدون حد 

أقصي المجموعة )ج( الستاذ/ عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عفيفي  المجموعة )د( الستاذ/ احمد خالد عبدالوهاب 

خالد.

188 - احمد  محمد احمد  سلطان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5640   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   3195 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  تفويض كل من السيد / أحمد 

محمد أحمد سلطان ) العضو المنتدب ( والسيد / كريم محمد أحمد سلطان ) العضو المنتدب ( منفردين , وذلك فى 

إبرام العقود والمشارطات والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود المقاولت العامة والمتخصصة والتشطيبات 

والتصميمات , وذلك مع كافة الجهات الحكومية والجهات الخاصة مع بقاء الصلحيات كما هي دون تعديل .
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193 - احمد ماهر لطفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    6097   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم 

ايداع   3798 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد/ مصطفي علي جودة علي عزام وللسيد/ احمد ماهر لطفي 

محمد  مديرين الشركة منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حق تمثيل الشركة امام 

الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجارين والصناعيين 

والغرف التجارية والسجل التجاري وجميع المواني والمطارات والجمارك وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن وعقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

والكفالت التضامنية وحق كفالة الغير بإسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل الشركات 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

194 - مصطفي علي جوده علي عزام  مدير   المقيد برقم قيد    6097   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-24 

برقم ايداع   3798 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  

195 - منه ا ماهر لطفي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    6097   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2019 برقم 

ايداع   3798 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  استقاله

196 - سامر محمود علي الغرايبة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6185   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2019 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

197 - الحسين ابو المكارم محمد حسن رزق  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    6185   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2019 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

198 - رشا محمد عبد العزيز احمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6185   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2019 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

199 - احمد محمد جمال الدين محمد ابو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6185   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-2019 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  الموافقة بالجماع على 

منح السيد/ سـامــر محمود علـى الغرايبة حق كفالة الغير

200 - امال ابراهيم احمد امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6185   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2019 برقم ايداع   3914 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  استقاله

201 - ايهاب حمدى احمد عطية احمد  مدير   المقيد برقم قيد    6282   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-04 

برقم ايداع   4029 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2019  بــ :  عزل/     تجديد مدة مجلس الدارة لمدة اخرى 

مماثلة مع بقاء التشكيل الحالي والصلحيات
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202 - شحات موسي دسوقي  مدير   المقيد برقم قيد    6399   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2019 برقم ايداع   

4192 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  )ومدير الفرع للشركة بمدرسة اينوفيشن الدولية ( -  مثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله - منفردا - فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولمدير الشركة -  منفردا 

- حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار وخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء. وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى 

تعيين وعزل جميع موظفى الشركة وفروعها وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.  وله الحق( بعد 

الحصول على موافقة اغلبية عدد حصص الشركة ( فى التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة انواعه للنفس 

والغير والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

 - 203

عبدا عبد الرحيم جابر احمد  مدير   المقيد برقم قيد    6399   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2019 برقم ايداع   

4192 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  لدارة التخطيط .

204 - محمد ناصر سلمه محمد سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    6399   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-08 

برقم ايداع   4192 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  فنى من الناحية التعليمية فقط لفرع الشركة ) 

مدرسة اينوفيشن الدولية - التابعة للشركة ( . ) استقالة ( .

205 - احمد   عاطف عبدالمولى عبدالجليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6659   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2019 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2019  بــ :  
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206 - محمد ممدوح محمد فتحي عباس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1515   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  وافق السادة الحاضرون 

بالجماع على أن تكون صلحيات مجلس الدارة على النحو التالي:  للسيد/ محمد ممدوح محمد فتحي عباس - 

رئيس مجلس الدارة منفردا  تمثيل الشركة أمام القضاء والغير, والتوقيع منفردا  عن الشركة أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها, والحق في التوقيع نيابة 

عن الشركة على كافة المستندات والتفاقيات التجارية وعقود الشراء والبيع دون حد أقصى, كذلك حق تمثيل 

الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة فروعها والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة 

الماليــــــــــة وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك 

ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات وهيئة التنمية 

الصناعية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وفروعها ومكاتب العمل, ووزارة الكهرباء وكافة شركاتها وشركات 

الغازوكافة إدارات المرور داخل جمهورية مصر العربية والتوقيع على عقود تعديل الشركة وكذلك عقود تأسيس 

الشركات أمام جميع الجهات سالفة الــذكر والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص وكذلك له حق التوقيع عن 

الشركة في الشراء والبيع والرهن لكافة أصول الشركة من أراضي ومباني واللت ومعدات وسيارات واليجار 

والستئجار والقراض والقتراض بإسم الشركة كما له حق التوقيع على جميع أنواع المعامـلت المالية أمام البنوك 

والتسهيلت الئتمانية وإستصدار خطابات الضمان والشيكات وفتح العتمادات المستندية وفتح وغلق الحسابات 

بكافة أنوعها والسحب من هذه الحسابات بدون حد أقصى وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل كما له الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد/ مصطفى عصام الدين أحمد خيرت – 

عضو مجلس الدارة منفردا  في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والتفاقيات التجارية وعقود الشراء 

بحد أقصى إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية , وفي تمثيل الشركة أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وتمثيل 

الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة فروعها والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة 

المالية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك ومصلحة 

السجل التجاري ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وفروعها ومكاتب العمل والغرف التجارية والصناعية ووزارة 

الكهرباء وكافة شركاتها وشركات الغاز وكافة إدارات المرور داخل جمهورية مصر العربية, وكذلك له الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة ,   وللسيد/ عمر محمد الحسانين عمر المبيض –المدير العام- مجتمعا  مع 

أي من السيد/ مصطفى عصام الدين أحمد خيرت – عضو مجلس الدارة أو مع السيد/ عمر أحمد رجا محمد – 

المدير المالي الحق في فتح وغلق الحسابات بكافة أنوعها والتوقيع على المعامـلت المالية أمام البنوك وإستصدار 

خطابات الضمان وإصدار الشيكات وفتح العتماداتالمستندية والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف 

وعمل التحويلت البنكية بحد أقصى خمسة مليين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية للمعاملة الواحدة. 

ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد/ عمر محمد الحسانين عمر المبيض –المدير العام- أو 

السيد/ عمر أحمد رجا محمد – المدير المالي- مجتمعين في  التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات 

والتفاقيات التجارية وعقود الشراء بحد أقصى إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت 

الجنبية , والحق في فتح وغلق الحسابات بكافة أنوعها والتوقيع على المعامـلت المالية أمام البنوك وإستصدار 

خطابات الضمان وإصدار الشيكات وفتح العتمادات المستندية والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك 

والمصارف وعمل التحويلت البنكية بحد أقصى إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت 

الجنبية للمعاملة الواحدة. ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد/ عمر محمد الحسانين عمر 

المبيض –المدير العام - منفردا  الحق في فتح وغلق الحسابات بكافة أنوعها والتوقيع على المعامـلت المالية أمام 

البنوك والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف وعمل التحويلت البنكية بحد أقصى خمسمائة ألف 

جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية كإجمالي المعاملت شهريا .وله الحق في توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  وللسيد/ عمر أحمد رجا محمد –مدير مالي- منفردا  الحق في فتح وغلق الحسابات بكافة أنوعها 

والتوقيع على المعامـلت المالية أمام البنوك والسحب من حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف وعمل 

التحويلت البنكية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية كإجمالي المعاملت 

شهريا .وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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207 - عمر محمد الحسانين على المبيض  مدير عام   المقيد برقم قيد    1515   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  

208 - عمر عبدا احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6912   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-2019 برقم ايداع   4922 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره 

وللمجلس الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

او مجتمعين وللسيد/ عمر عبدا احمد محمد  منفرد ا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله  الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

واليجار لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات وكل ذلك بأسم الشركة ولمصلحتها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. كما له منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وغلق الحسابات وحق التوقيع على عقود القتراض واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

209 - محمود محمد صلح ابراهيم علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6912   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   4922 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  

210 - هاني محمد بنداري احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6912   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   4922 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  

211 - عمرو يحيى سيد عبدالفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7121   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2019 برقم ايداع   5209 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2019  بــ :  ** منح صلحيات للسيد / سعيد 

جمعة عيسى جمعة -  رقم قومي 29202262101038  ) مدير مالي الشركة ( على ان يكون له مع السيد / 

عمرو يحيى سيد عبد الفتاح ) رئيس مجلس الدارة ( مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام البنوك المصرية وكذلك الحق في التوقيع على الشيكات والحوالت البنكية والخطابات وكافة النماذج 

المعمول بها بين الشركة والبنوك وكذلك الحق في فتح حساب للشركة بالبنوك وكذلك الحق في التوقيع على العقود 

الخاصة بتعاملت الئتمان باسم الشركة مع البنوك بالضافة الى الحق في التوقيع على العقود الخاصة بتعاقدات 

الشركة في المشروعات بين الشركة وقطاع العمال الخاص والحكومي وفيما يخص نشاط الشركة.

212 - محمد سيد توفيق ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7290   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2019 برقم ايداع   5440 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق فى تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  

ولرئيس مجلس الدارة  منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس 

مال الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق القتراض والرهن والبيع والتنازل لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق فى تأسيس 

والمساهمة  فى شركات بمختلف انواعها وكل ذلك باسم الشركة وله حق التعامل والتوقيع امام مصلحة الشهر 

العقاري والمصلحة الجمارك و السجل التجاري و الغرفة التجارية وهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

213 - حسام الدين محمد الشحات عبدالعال عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7290   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2019 برقم ايداع   5440 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

214 - منى جميل حسن محمد حسونه  مدير   المقيد برقم قيد    7363   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-14 

برقم ايداع   5543 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  
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215 - تامر محمد لطفى على احمد  مدير   المقيد برقم قيد    7363   وتم ايداعه بتاريخ    14-10-2019 برقم 

ايداع   5543 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  يمثل المديرون  الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع  البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

216 - عادل عبد المنعم على سيد خطاب  مدير   المقيد برقم قيد    7363   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2019 برقم ايداع   5543 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  استقاله

217 - امير عبد ا حسب ا هيكل  مدير   المقيد برقم قيد    7363   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-14 

برقم ايداع   5543 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  استقاله

218 - ناصر عبد الرحمن عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7431   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-16 

برقم ايداع   5630 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2019  بــ :  

219 - تيموراحمد محمد هيكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8408   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   69980 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  قرر مجلس إدارة الشركة 

الموافقة بالجماع على   إلغاء كافة السلطات و الصلحيات الخاصة بالتوقيع نيابة عن الشركة و السابق منحها 

للسيد/ مهاب السيد حلمي السيد  بطاقة رقم: 27403020100299 اثناء فترة قيامة بمهام المدير المالى للشركة .  

كما تمت الموافقة على تعيين السيد/  جرجس ناصر جاد اطناسيوس بطاقة رقم: 29005040102834 مدير 

مالي للشركة بدل من السيد/ مهاب السيد حلمي   و منح صلحيات جديدة لتمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها على 

النحو التالى:   1( سلطة تمثيل الشركة امام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية و التوقيع نيابة عنها على كافة 

الطلبات و الستمارات و النماذج و كافة المستندات بصفة عامة امام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية بمختلف 

مكاتبها و فروعها و كذلك مكاتب العمل للسيد/ جرجس ناصر جاد منفردا   2( سلطة تمثيل الشركة و التوقيع نيابة 

عنها امام جميع المصارف و البنوك بشأن فتح و غلق الحسابات البنكية و السحب و اليداع و التحويلت و 

الشيكات و كافة المعاملت المصرفية للسيد/ تيمور أحمد محمد هيكل و السيد/  جرجس ناصر جاد  مجتمعين.

220 - سامر احمد بهنسى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    8473   وتم ايداعه بتاريخ    11-12-2019 برقم 

ايداع   7076 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2019  بــ :  

221 - كريم احمد سيد امين الشاهد  مدير   المقيد برقم قيد    8473   وتم ايداعه بتاريخ    11-12-2019 برقم 

ايداع   7076 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.  ثانيا  : 

ويمثل المديرون الشركة امام القضاء والغير.  ويكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة على النحو التالي :ـــ   1 

– السيد / كريم أحمد سيد أمين الشاهد والسيد / محمد فوزي سيد محمد عاشور   يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها.  

وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف.  2 – يمثل السيد / سامر احمد بهنسي محمد الشركة كمدير إداري وله الحق الشراف على النشاط 

التشغيلي للشركة وإدارة الموارد البشرية فقط.

222 - محمد فوزى سيد محمد عاشور  مدير   المقيد برقم قيد    8473   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-11 

برقم ايداع   7076 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2019  بــ :  
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377 - حمدي كمال عثمان احمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15922   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   3759 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  

378 - مصطفى محمد عبدالعزيز محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16051   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2021 برقم ايداع   3962 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2021  بــ :  

223 - محمد بدر احمد علوى  مدير   المقيد برقم قيد    25170   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2019 برقم 

ايداع   53311 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدوده - يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وله الحق في تعيين وعزل ومستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وله حق فى القتراض والرهن وبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن غرضها

224 - محى الدين محمود ابراهيم على العربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8541   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-2019 برقم ايداع   7169 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2019  بــ :  تفويض السيد/ محى 

الدين محمود إبراهيم على العربى رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة العربى القابضة للستثمارات المالية )ش.

م.م( فى التوقيع على جميع القرارات و التصالح أمام المحامى العام والبيع للنفس وللغير  وتمثيل الشركة أمام 

القضاء والتصالح والتنازل و الترك و تاسيس الشركات و تعديلها والتخارج والفض والفسخ والشهار والشطب 

أمام كافة الجهات الحكومية والرسمية .  وتفويض السيد/ محى الدين محمود إبراهيم على العربى )رئيس مجلس 

الدارة ( ممثل عن شركة العربى القابضة للستثمارات المالية )ش.م.م( والسيد/ صلح الدين عبد الجيد إبراهيم 

على العربى )نائب رئيس مجلس الدارة( ممثل عن شركة العربى القابضة للستثمارات المالية )ش.م.م(.مجدى 

عبد المجيد سيد عبد المجيد )عضو مجلس الدارة المنتدب( ممثل عن شركة العربى القابضة للستثمارات المالية )

ش.م.م(. يمثل رئيس مجلس الدارة أمام القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعيين عده 

مديرين أو وكلء أو مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة. منفردين أو مجتمعين وللسيد/رئيس 

مجلس الدارة والسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحساب وإصدار خطابات شهادات الضمان والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق القتراض والرهن 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغرضها وكذلك لهما 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع بإسم ولصالح الشركة ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وبخاصة بنك مصر وكذا كفالة الغير .

225 - سهام رجب عويس على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4361   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-11 

برقم ايداع   1402 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2019  بــ :  

226 - اسماء صلح احمد جبر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4361   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-11 

برقم ايداع   1402 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2019  بــ :  استقاله

227 - مصطفى على كامل حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8632   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-19 

برقم ايداع   7304 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2019  بــ :  

228 - محمد سعد سيد عبدالمولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8632   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-19 

برقم ايداع   7304 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2019  بــ :  
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229 - ماجد بن عائض بن عجل النفيعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23588   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   2717 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2020  بــ :  

230 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   115 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

231 - اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   115 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  ) استقالة ( .

232 - اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   116 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  ) استقالة ( .

233 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    08-01-2020 برقم 

ايداع   116 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

234 - اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   117 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  ) استقالة ( .

235 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   117 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

236 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   117 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

237 - اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   118 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  ) استقالة ( .

238 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   118 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

239 - رامي نقول لويس نقول  مدير   المقيد برقم قيد    8913   وتم ايداعه بتاريخ    08-01-2020 برقم 

ايداع   123 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

240 - عبير  عبد الرحمن  علي ندا  مدير   المقيد برقم قيد    8913   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   123 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  

241 - عصام عبد العزيز عبد الحليم عزب  مدير   المقيد برقم قيد    8913   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2020 برقم ايداع   123 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  يمثل المديرون السيد / رامي نقول 

لويس نقول والسيدة / عبير عبد الرحمن علي ندا الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف و التوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم مجتمعين أو منفردين 

الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي عزل وتعيين مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم مجتمعين أو منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهم مجتمعين أو منفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر و لهم 

الحق مجتمعين أو منفردين في القتراض والرهن و الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها.
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242 - شريف ابو على هلل عنان  مدير   المقيد برقم قيد    9148   وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2020 برقم 

ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم 

مجتمعين او منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرين مجتعين  منفردين حق التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدارخطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتالكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى 

تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتقويع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات بكافة اشكالها القانونية والتوقيع نيابة عنها 

على عقود التاسيس فى مصر او خارجها باسم الشركة ولصالحها والحق فى التوقيع على عقود دخول الشركة 

كشريك بشركات اخرى داخل مصر او خارجها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى التوقيع على عقود التاسيس 

وكافة الجراءات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر,

243 - محمد عبد الحكم عبد الستار على  مدير   المقيد برقم قيد    9182   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-22 

برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة  في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   و للمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية  و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم والتمثيل 

القانوني والقضائي وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك  باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

244 - اياد فهمى الحوش  مدير   المقيد برقم قيد    9397   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2020 برقم ايداع   

816 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  استقالة
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245 - رزق ا جوزيف ازرق  مدير   المقيد برقم قيد    9397   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2020 برقم 

ايداع   816 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  عام - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

مجتمعين او منفردين ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وحق التمثيل والتعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة وحق الحضور وتمثيل الشركة امام الوزارات 

والهيئات العامة والخاصة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والجهات الدارية ووزارة 

الستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وقطاعاتها والهيئة العامة 

للمجتمعات العمرانية ومصلحة الضرائب المصرية ومامورياتها ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها 

ومامورياتها ومصلحة التسجيل التجاري والمدن العمرانية الجديدة والمحافظات واجهزة الحكم المحلي ومكاتب 

السجل التجاري والتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية المختصة والهيئة العامة للرقابة علي الصادارات 

والواردات وامام سجل المستوردين والمصدرين وتمثيل الشركة امام مصلحة الجمارك والتوقيع علي كافة 

المستندات والقرارات اللزمة لذلك وحق التوقيع علي عقود التأسيس للشركات والنظمة الساسية والتوقيع علي 

عقود التعديل بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق في جميع مأموريتها وذلك في التقديم والتوقيع بالشهر العقاري وتعديل الطلبات والتنازل عنها, 

وتسليم واستلم الوراق والمستندات من مكاتب الشهر العقاري, وفي القيام بجميع العمال التي تتصل بشهر 

المحررات والعقود ولهم الحق في توكيل المحامين لتمثيل الشركة في إقامة الدعاوي باسم الشركة وفي الحضور 

والدفاع عنها سواء كمدعي أو مدعى عليها أمام كافة النيابات أو المحاكم على اختلف درجاتها في جمهورية مصر 

العربية أو خارجها, ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون لكل من السيد/ رزق ا 

جوزيف أزرق والسيدة / سيسيل بسام الحوش منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع علي التسهيلت 

الئتمانية وحساب جاري مدين وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية الثابتة والمنقولة 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما منفردين حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون لكل من السيد/ رزق ا جوزيف أزرق والسيدة / سيسيل 

بسام الحوش مجتمعان حق القتراض والتوقيع على عقود القرض والرهن وتقديم الضمانات المادية والمعنوية 

والعقارية لذلك القرض ولهما مجتمعان حق توكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر ووفقا لما هو ممنوح 

لهما.

246 - ميناس  فهمى الحواش ’’’’’’’  مدير   المقيد برقم قيد    9397   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-02 

برقم ايداع   816 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

247 - سيسيل  فهمى الحوش ’’’’’’’  مدير   المقيد برقم قيد    9397   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2020 برقم 

ايداع   816 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

248 - فادي كامل فهيم متري  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    9488   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  استقاله

249 - هاني كامل فهيم متري  مدير   المقيد برقم قيد    9488   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  
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250 - كامل فهيم متري مرقس  مدير   المقيد برقم قيد    9488   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  يمثل المديرين الشركه في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة و للمدرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه  و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص و الحياء و شركات الكهرباء و الماه و هيئة المجتمعات العمرانيه و شركة الغاز و هيئة 

التصالت و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال حق القتراض و الرهن و كل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقاريه و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و التوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و 

التجريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهما حق  

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر واباحة الصلح والقرار والنكار  .

251 - اسلم ربيع محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم 

ايداع   1122 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  

252 - احمد مصطفى فتوح محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم 

ايداع   1122 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  

253 - اكـــرم مصـــطـفـى فتـــوح محـــمــد  مدير   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2020 برقم ايداع   1122 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتهما مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  يمثل المديرون الشركه في 

علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرون مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع كافه البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه المستندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتلعق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

254 - محمد مصطفى فتوح  مدير   المقيد برقم قيد    9596   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم ايداع   

1122 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  

255 - احمد وحيد هلل احمد سلمة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9645   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2020 برقم ايداع   1193 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2020  بــ :  

256 - عمرو عماد الدين عبد العظيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9787   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2020 برقم ايداع   1394 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2020  بــ :  
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257 - احمد محمد حسن حسن  مدير   المقيد برقم قيد    9787   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2020 برقم 

ايداع   1394 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2020  بــ :  يمثل المدير / المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديرون السيد/ عمرو عماد الدين 

عبدالعظيم محمد   والسيد/ أحمد محمد حسن حسن   والسيد/ أحمد عماد الدين عبدالعظيم محمد   - مجتمعين أو 

منفردين - الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على جميع معاملت الشركة وتعهداتها وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع   الخاص بكافة أشكالهم, ولهم 

الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والحق في التنازل والصلح والقرار والنكار والبراء في جميع القضايا 

المرفوعة من الشركة أو ضدها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على عقود 

القتراض والتوقيع على كافة عقود التسهيلت الئتمانية والقروض وكافة مستندات المديونية اللزمة فى هذا الشأن 

والتوقيع على كافة الشيكات الصادرة من الشركة وفتح الحسابات باسم الشركة واصدار خطابات وشهادات    

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود القروض والرهن 

والتسهيلت الئتمانية وكافة المستندات البنكية الخاصة بذلك بإسم الشركة و لمصلحتها وتمثيل الشركة أمام 

المصالح الحكومية والتوقيع أمام الشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود البيع 

والشراء لكافة أصول الشركة وممتلكاتها وعقود بيع وشراء العقارات والراضى والسيارات والمعدات والمحركات 

على اختلف أنواعها وذلك بإسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحق فى التوقيع على عقود تعديل النظام الساسى 

للشركة وعقود الكفالة والضمان مع جميع البنوك وأمام كافة الجهات وضمانة الغير والشركات الشقيقة ولهم الحق 

فى تمثيل الشركة والتوقيع أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية والضرائب على 

القيمة المضافة بكافة مأمورياتهما والحضور أمام لجان الطعن ولجان فض المنازعات واللجان الداخلية وأمام الهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية وأمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد 

الصناعات بجميع غرفه والسجل الصناعى والتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء ولهم الحق فى تعيين عدة مديرين 

أو وكلء مفوضين وأن يخولوهم أيضا حق التوقيع عن الشركة - منفردين أو مجتمعين - و لهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل و كذلك الحق فى التوقيع على عقود التأسيس وعقود التعديلت للشركات أمام مصلحة الشهر العقارى على 

أن يكون كل ما سبق من صلحيات بإسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر.

258 - مجدى محمود شراكى مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9814   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   1428 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  تفويض السيد/ رئيس مجلس 

الدارة في حق الرهن والقتراض من الغير

259 - هانى عبد المنعم محجوب شديد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9842   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2020 برقم ايداع   1469 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2020  بــ :  -اضافة للسيد  رئيس مجلس 

الداره حق التوقيع على عقود بيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات   يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ,  وللمجلس الحق في أن يعين عدةمديرين أووكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أومجتمعين.  ولرئيس مجلس الداره منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع 

بالبنك
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260 - محمد حافظ عبد ربه حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    9875   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2020 برقم 

ايداع   1511 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  مثل المديرين السيد/ رمضان مسعد حامد علي والسيد/ 

محمد حافظ عبد ربه حافظ  الشركة فى علقتها مع الغير وله مجتمعين أومنفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامه ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال  والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة  وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل   وللسيد/ رمضان مسعد حامد علي والسيد/ جمال سعد محمد ابو السعود والسيد/ محمد حافظ عبد ربه 

حافظ )مجتمعين فقط( حق الحصول علي التسهيلت البنكية والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها  

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

261 - احمد زغلول  عبدالمجيد الشباسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9892   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   1537 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  

262 - لمياء سيد احمد فؤاد عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10080   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1805 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  

263 - وفاء يوسف زارع مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10080   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1805 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  

264 - اسراء سيد احمد فؤاد عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10080   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1805 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  

265 - سيد احمد فؤاد عبد العزيز حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10080   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1805 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  

266 - فؤاد سيد احمد فؤاد عبدالعزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10080   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1805 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  استقاله

267 - فاراز خالد FARAZ KHALID  مدير   المقيد برقم قيد    10485   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2020 برقم ايداع   2428 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك.والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء   الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاطرات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  وللسادة  غير 

المديرين / موسام جادية او حسين ايرول او ماينك باهجات او فيشنو كاتارا او كايوشيك ميوخرجي أو على كافيل 

حسين أو مصطفي أحمد سالم مصطفي أو رامان كومار أو دينا ابوالعل احمد حق التوقيع امام جميع البنوك.

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف لي اثنين منهم مجتمعين بحد أقصي 1.5 مليون دولر امريكي )

مليون وخمسمائة ألف دولر( أو ما يعادلها بالعملت الجنبية الخرى

268 - محمد صبري عبدالحميد مصطفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10747   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2020 برقم ايداع   2807 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2020  بــ :  
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269 - بهاء الدين  محمود  قنديل  سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10826   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   2944 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

270 - محمد شعبان حسن عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    11030   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-27 

برقم ايداع   3236 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما احتفظ  به صراحه عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفذيه للجمعيه العامه . وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام   جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل  مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك بأسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود  الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله  الحق في تعين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيغ وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق   التوقيع على عقود تاسيس الشركات  وللمدير الحق ) الممثل القانوني للشركه ( في حق التوقيع 

على عقود الكفاله وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

271 - كريم محمد رأفت يوسف الحفنى  مدير   المقيد برقم قيد    11140   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   3392 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير  منفرد الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق 

فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

272 - اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2020 برقم ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  ) استقالة ( .

273 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فنى   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-11 

برقم ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  

274 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-11 

برقم ايداع   3473 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  

275 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-11 

برقم ايداع   3476 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  

276 - احمد عبدا محمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    11236   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   3549 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  استقالة
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277 - جمال شعبان احمد عبدالوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    11236   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   3549 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتي تتعامل بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

287 - اسامه محمد الشربيني عبد الخالق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12233   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   5007 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه   للشريك المتضامن وللشريك المتضامن منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والقطاع العام وقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذالك باسم الشركه 

وضمن اغراضها وكذالك له الحق عن التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لحول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها منفردآ وله حق التعين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الوليه والتجاري وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركاء بالعقد أو بالجل 

وله حق التوقيع علي العقود تأسيس الشركات وله حق توكيل    أو تفويض الغير في كل جزء ما ذكر

288 - شرين محمد حسن عبدالسلم  مدير   المقيد برقم قيد    12478   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-21 

برقم ايداع   5391 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  استقاله

289 - محمد فتحى شادى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    12478   وتم ايداعه بتاريخ    21-10-2020 برقم 

ايداع   5391 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

290 - محمد عبد الرازق احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2020 برقم ايداع   5656 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  استقالة

291 - عمرو فتحى سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-28 

برقم ايداع   5656 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2020  بــ :  

292 - احمد لبيب محمد ابو طالب  مدير   المقيد برقم قيد    12879   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-16 

برقم ايداع   6041 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  

293 - ايمن عدلى عبدالقادراحمد  مدير   المقيد برقم قيد    12879   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2020 برقم 

ايداع   6041 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  
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294 - شيرين السعيد احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9490   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   965 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  يكون للمديرين كافة السلطات المقررة لدارة الشركة و 

التعامل بإسمها حسب إختصاص كل منهم علي النحو التالي:- )و ذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا 

الصلحيات  1- صلح عبدالعزيز أحمد إثبات الشخصية النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية(   السم

حق التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير  27905021601092

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و التعامل مع التأمينات الجتماعية و 

مصلحة الضرائب و إدارات المرور و تراخيص السيارات و إبرام العقود و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة و له منفرداج حق التعامل مع كافة الجهات الدارية للدولة و يمثل منفرداج الشركة أمام القضاء و الغير و له 

كافة الصلحيات في ذلك , و له الحق في توكيل الغير في بعض أو كل مما سبق.  2- ايمان منصور احمد 

حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف منفرداج و حصراج من سحب و ايداع  29011290101647 عبدالعال

و التوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و لها بشكل حصري و 

منفردة كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف  وحق الفراج عن رأس المال و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن 

أغراضها فقط و لها الحق في توكيل الغير في بعض أو كل مما سبق.  3- شيرين السعيد احمد محمد

حق التوقيع علي عقود بيع الصول الثابتة و المنقولة من أراضي و سيارات و  28304042102649

عقارات بإسم الشركة و لصالحها و لها الحق في توكيل الغير في بعض أو كل مما سبق.   و ل يملك أي من 

المديرين الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها إل بعد موافقة مؤسس الشركة كتابيا  بذلك

295 - ايمان منصور احمد عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    9490   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-06 

برقم ايداع   965 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  

296 - صلح عبد العزيز احمد السباعى  مدير   المقيد برقم قيد    9490   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   965 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  

297 - سعاد محمد عبد الرحيم جعفر  مدير   المقيد برقم قيد    13023   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-29 

برقم ايداع   6311 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2020  بــ :  استقالة

298 - عبدالمنعم  على احمد  احمد ابوعليو  مدير   المقيد برقم قيد    13023   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2020 برقم ايداع   6311 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2020  بــ :  

299 - عمر ممدوح محمد هلل  مدير   المقيد برقم قيد    21873   وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2020 برقم 

ايداع   45422 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير

300 - اندريا بيزانغورا ANDREA PEZZANGORA  مدير   المقيد برقم قيد    21873   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-12-2020 برقم ايداع   45422 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  استقالة

301 - ماركو زيغيو Marco Zeggio  مدير   المقيد برقم قيد    21873   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   45422 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  

302 - محمد عنتر احمد عطية  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13529   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-23 

برقم ايداع   7075 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  مدير لفرع ) شارع الغزل والنسيج - المهندسين ( 

وفرع ) ممشى اهل مصر (

303 - ناصر محمد مسعود زايد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13529   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-23 

برقم ايداع   7075 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  استقالة

304 - محمد فتح ا عبد المعطى عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13529   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2020 برقم ايداع   7075 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2020  بــ :  مدير لفرع الزمالك

305 - تشنج مين  مدير   المقيد برقم قيد    13638   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2020 برقم ايداع   7277 

تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  

306 - وانج تشي تشاو  مدير   المقيد برقم قيد    13638   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2020 برقم ايداع   

7277 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  استقاله

307 - هو وينكانغ HU, WENKANG  مدير   المقيد برقم قيد    13638   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2020 برقم ايداع   7277 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة

Page 241 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

308 - تغريد احمد عبد ا خليل ابو طافش  مدير   المقيد برقم قيد    13703   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2021 برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  استقاله

309 - اسلم خالد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    13703   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2021 برقم 

ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين 

اومجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرون منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و 

الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت ولهما الحق فى 

التوقيع على عقود تاسيس الشركات وفى تعيين وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

310 - وسام محمد عبدا محمد  مدير   المقيد برقم قيد    13703   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2021 برقم 

ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

311 - هيثم طه عبد العزيز عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    13763   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2021 برقم 

ايداع   165 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على  الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

التنازل والبيع والرهن والبدل واليجار لنفسة والغير وحق التوكيل للنفس والغير واية تصرفات قانونية اخري من 

رهن او بيع عقارات الشركة او وحدات الشركة او الحصول على قروض للشركة والتعامل مع المصالح الحكومية 

والغير حكومية والبنوك وامام المحاكم وجميع الهيئات الحكومية وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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312 - عبد الفتاح عادل عبد الفتاح صاوى  مدير   المقيد برقم قيد    13768   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2021 برقم ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  يمثل المديرين  الشركة فى 

علقتهم مع الغير و للسيدة  / فاطمة محمد محمد حسان و السيد / عبد الفتاح عادل عبد الفتاج صاوى مجتمعبن او 

منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و لهم مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة و ضمن 

اغرضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام وقطاع العمال و االقطاع الخاص بكافة 

اشكاله و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق 

الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج 

عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك باسم الشركة و ضمن اغرضها و كذلك لهم 

مجتمعين او منفردين  حق التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية والراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و لها الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و 

وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجوررهم ولهم مجتمعين او منفردين  حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات و لهم حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

313 - فاطمة محمد محمد حسان  مدير عام   المقيد برقم قيد    13768   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-10 

برقم ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  

314 - اسامة السيد ابراهيم

 سنجاب موسى  مدير   المقيد برقم قيد    13822   وتم ايداعه بتاريخ    12-01-2021 برقم ايداع   253 تم 

التأشير فى تاريخ 12-01-2021  بــ :  يمثل المديرون  الشركة في علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحه التنفيذية 

للجمعية العامة وللسيد / متعب بن سيف بن عبداللة السيف والسيد/ خالد بن سليمان بن خالد الصالح والسيد / عبد 

السلم محمد ماجد عبدالسلم عبدا  منفردين او مجتمعين  الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم ويكون 

لهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و 

فتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق التوقيع علي عقود الشراء  لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر, اما حق القتراض والرهن 

وحق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والتوقيع بذلك 

امام مصلحة الشهر العقارى فيكون للشركاء الثلثة مجتمعين ,و للسيد / عبدالناصر على محمد حسين و السيد /

أسامة السيد إبراهيم سنجاب فتنحصر إختصاصاتهم فيما يلي:-  الحق مجتمعين في التمثيل والتوقيع نيابة عن 

الشركة أمام مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الجتماعية وهيئات الستثماري وهيئات الموانئ المصرية وأي 

جهة حكومية منوطة بالتعامل مع الشركات الخاصة ولهم كافة الصلحيات في التوقيع على إستلم الحقوق وقبول 

اللتزامات.    الحق مجتمعين أو منفردين في التمثيل والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود العملء والموردين.  

الحق مجتمعين أو منفردين في التمثيل والتوقيع نيابة عن الشركة على عروض السعار لكافة الجهات والشركات

315 - عبد الناصر على محمد حسين عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    13822   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2021 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2021  بــ :  

316 - كريم كولين جون روجرز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13875   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2021 برقم ايداع   343 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  تفويض السيد/ كريم كولين جون 

روجرز فى التوقيع على كافة عقود الرهن والقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الدخلية والخارجية , وسحب 

وايداع كافة المبالغ لدى البنوك بأسم الشركة والتوقيع على الشيكات مع التوقيع على مستندات وكمبيالت والسندات 

الذنية وغيرها من التصرفات المالية والتجارية , اصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافة عقود البيع 

والشراء والصفقات المالية والمشاركات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقدى او بالجل , له الحق فى تعيين 

وعزل العاملين ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
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317 - محمد العيسوى المام شاهين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  استقاله

318 - وليد محمد على ابراهيم السيسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

319 - مروة رفعت عثمان حسنين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

320 - دينا  وجيه رؤوف ابوالسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

321 - احمد عبدالمنعم  احمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع والمسؤلية 

امام الجهات الرسمية للسيد /  رأفت عبده عباس حسانين,  والسيد / وليد محمد على  ابراهيم السيسي, ولهم 

مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والفراج عن رأس المال وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها , ولهما الحق في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير امام القضاء وله الحق في توكيل 

الغير في المرافعة والمدافعه عن الشركة في بعض صلحياته ولهم الحق في ابرام عقود التحكيم واستقدام العمالة 

وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها   ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل , ولهما الحق في الصلح والقرار والنكار والبراء ولهما الحق في التعامل مع جميع البنوك من فتح 

حسابات واليداع , ولهما الحق في التوقيع على الشيكات وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات, وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها,ولهما حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

322 - انس احمد اسماعيل عبدا  مدير عام   المقيد برقم قيد    14079   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-26 

برقم ايداع   656 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  استقالة

323 - طه عبد  الغفار على عبد ا  مدير عام   المقيد برقم قيد    14079   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   656 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  وللمدير منفردا حق التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام   جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل  مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود  الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها وله  الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيغ وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق

324 - اليون ندياي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    03-02-2021 برقم 

ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة اطلس كنتريز سبورت .الموافقة على 

تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمة على النحو التالى :

325 - ياسر احمد عبد الستار شاكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  المنتدب - ممثل عن شركة اطلس 

كنتريز سبورت .

326 - لودوفيك آلن بش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة اطلس كنتريز 

سبورت

327 - علء الدين محمد فهمي احمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  مستقل
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328 - هشام سعد مكاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  مستقل

329 - جيروم ميشيل جان هاينك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة اطلس كنتريز 

سبورت

330 - مي سيلين بافريت دو ل روشيفورديير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-02-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة اطلس 

كنتريز سبورت

331 - ميراى الحلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-03 

برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ) ممثله عن شركة اطلس كنتريز سبورت ( .

332 - لودميل كليموك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-03 

برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ) ممثله عن شركة اطلس كنتريز سبورت ( .

333 - نيفين حمدى بدوى الطاهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14212   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2021 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  مستقل

334 - عادل سمير محمد طلعت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24111   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

335 - احمد بسيونى احمد بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24111   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

336 - شامل فهيم لطفى ابو الفضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24111   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ) مستقل (

337 - لياندرو كوتشولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24111   وتم ايداعه بتاريخ    1996-01-11 

برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ممثل  عن شركة سي دي سي نورث افريكا هيلثكير 

CDC North Africa Healthcare( ليميتد

338 - سايمون نيكولس رولندس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24111   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  ممثل  عن شركة سي دي سي 

- )CDC North Africa Healthcare Limited( نورث افريكا هيلثكير ليميتد

339 - محمد عادل سرى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24111   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

340 - عمرو على الجارحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24111   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-1996 برقم ايداع   401 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  مستقل ونائب رئيس مجلس 

الدارة.  مع بقاء كافة صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون 

تعديل

341 - أحمد سعيد عبدالعزيز عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    14370   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-11 

برقم ايداع   1124 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  
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342 - ابراهيم سعيد عبدالعزيز عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    14370   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-11 

برقم ايداع   1124 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتهم مع الغير و 

لهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ بة 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة , و للمديرون مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم .  و للمديرون مجتمعين حق القتراض و الرهن و كل ذالك بأسم الشركة 

و لصالحها , و كذالك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية , و 

لهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات و فى تعين و عزل مستخدمى و كلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

أجورهم و كل ذالك بأسم الشركة و لصالحها , و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل , و لهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .  و للمدير / أحمد سعيد عبد العزيز عبد 

ا  منفردا 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 الفراج عن رأس المال , و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر .

343 -  سامح عمر حسن حسين جاد  مدير   المقيد برقم قيد    14370   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-11 

برقم ايداع   1124 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  

344 - ندا محمد مصطفى محمد نصر الدين  مدير   المقيد برقم قيد    14450   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   1258 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  استقاله

347 - هبه صبري  ابراهيم  مجلى  مدير   المقيد برقم قيد    14450   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-15 

برقم ايداع   1258 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير,

ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع االسلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ماأحتفظ به هذا 

العقد أوقانون الشركات اولئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران السيد/مهند هيثم حسن حسني عبد الفتاح - 

السيد/ هبه صبري ابراهيم مجلي  مجتمعين أومنفردين الحق في التعامل باسم الشركةوضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكوميةوغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع علي 

عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكرويكون السيد / محمد هيثم حسن حسني عبد الفتاح مديرا للشركة من الناحية 

الفنيه

348 - محمد خلف عبدالرحيم عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14508   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   1341 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  

349 - ليوناردو  سبانيولو  ’’’’’’ ’’’’’’’ leonardo spagnolo  مدير   المقيد برقم قيد    14520   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-02-2021 برقم ايداع   1354 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  بدل من السيد / لوانا 

روكو .

350 - احمد اسلمان زكى محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    14556   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-21 

برقم ايداع   1408 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  استقاله
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351 - احمد محمود عارف عبد الفتاح سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    14556   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2021 برقم ايداع   1408 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  يتولى اداره الشركة مدير او 

مديرون تعينهم الجمعيه العامة من بين الشركاء او من غيرهم و اذا تعدد المديرون يكون للجمعيه العامة للشركة ان 

تعين مجلس من المديرين و استثناء من طريقه التعيين سالفه الذكر عين الشركاء :  1 - السيد / احمد محمود 

عارف عبدالفتاح سيد احمد الجنسيه مصرى المقيم فى 5 ش ابن خلدون – ش متولى الشعراوى – الهرم – الجيزة   

و يباشر المديرون و ظائفهم لمدة غير محدده   و ذلك بعد التاكد من ان المدير او المديرين لم يسبق صدور احكام 

قضائيه ضده او ضدهم و بانه لم يسبق صدور احكام عليهم بعقوبه جنايه او جنحه مخله بالشرف او بعقوبه من 

العقوبات المشار اليها فى المواد )89( , )162( , ) 163(, )164( من قانون الشركات .   يمثل المديرالشركة 

فى علقتها مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  و له منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة 

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

بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح 

حسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان والفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن و شراء 

وبيع اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات باسم الشركه و لصالحها. و كافه صور التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها  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  كافه 

السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

352 - وائل حسن عبدالمنعم مخلص  مدير   المقيد برقم قيد    14691   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   1634 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللسيد/وائل حسن عبدالمنعم مخلص والسيد/محمد 

عبدالغفار عبدالغفار حسن مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وللسيد/وائل حسن عبدالمنعم مخلص فقط حق التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها   ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

353 - اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2021 برقم ايداع   1700 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  ) استقالة ( .

354 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-03 

برقم ايداع   1700 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2021  بــ :  

355 - محمود حمدى عبد المقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4259   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-04 

برقم ايداع   1233 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  

356 - محمود ابراهيم بدوى عبد الجليل  مدير   المقيد برقم قيد    15270   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   2611 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم  لمدة 

غير محددة

357 - صالح بن ابراهيم بن حمد المزروع  مدير   المقيد برقم قيد    15270   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   2611 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

358 - مصطفى محمد محمد شحم  مدير   المقيد برقم قيد    15270   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-07 

برقم ايداع   2611 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  استقاله
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359 - ناصر بن عبد ا بن محمد البسام  مدير   المقيد برقم قيد    15270   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   2611 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

360 - احمد حسين احمد صفر  مدير   المقيد برقم قيد    15456   وتم ايداعه بتاريخ    20-04-2021 برقم 

ايداع   2924 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  

361 - حسام زكريا احمد ربيع  مدير   المقيد برقم قيد    15456   وتم ايداعه بتاريخ    20-04-2021 برقم 

ايداع   2924 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  استقاله

362 - محمد عامر خالد الحافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15481   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   2962 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية لكل من السادة رئيس مجلس الدارة السيد / محمد عامر خالد الحافي   و  نائب 

رئيس مجلس الدارة  السيد /  محمد خير ناصر خياطه   و عضو مجلس الدارة   السيد / عبدالقادر بشير خياطه  

مجتمعين او منفردين .   ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك حق التوقيع بمصلحة الشهر 

العقاري في جميع المعاملت من شراء و بيع و توثيق عقود اليجار و مصلحة الضرائب العامه و ضرائب القيمة 

المضافة و مصلحة الجمارك المصرية و المواني و التامينات الجتماعية و كذلك  التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ذكر.  ويكون حق القتراض و الرهن في البنوك لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات لرئيس مجلس الدارة السيد / محمد عامر خالد الحافي   و  

لنائب رئيس مجلس الداة  السيد / محمد خير ناصر خياطه  مجتمعين

363 - نهال ربيع حافظ الترك  مدير   المقيد برقم قيد    15490   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2021 برقم 

ايداع   2980 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  00

364 - اسراء عصام عبد الحميد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    15492   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  

365 - غنية  عاطف السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    15492   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2021 برقم 

ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظايفهما لمدة غير محدودة

366 - عمرو عبد ا علي عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    15492   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-21 

برقم ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  استقاله

367 - هانى صبحى ابراهيم شعبان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15631   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2021 برقم ايداع   3240 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2021  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا   حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  

ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها ولهم  مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم  مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق   بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم  

مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي عقود القتراض وعقود الرهن بكافة أنواعها لصالح النفس والغير وكذلك 

لهم  مجتمعين او منفردين الحق في توكيل البنوك أو الغير في كل أو بعض ما ذكر وللشركة حق كفالة الغير
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368 - شيام موهان أجراوال  مدير   المقيد برقم قيد    15691   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2021 برقم 

ايداع   3351 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة   يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها قيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للسيد / نافين شاروسيا 

والسيد / شيام موهان أجراوال والسيد / بيكاش بهاجوان براساد, لى اثنين منهم مجتمعين حق التوقيع عن الشركة 

أمام البنوك , ولهم حق فتح الحسابات واليداع والسحب من البنوك نيابة عن الشركة وابرام عقود الئتمان وربط 

وفك الودائع بكافة أنواعها وله حق التوقيع والقتراض منفردين على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض 

الممنوحة من البنوك , ولهم حق أبرام عقود البيع والشراء وبيع السيارات, وكذلك سلطة تمثيل الشركة امام كافة 

الجهات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام والخاص وشركات العمال والسجل التجاري والشهر العقاري 

ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والتوقيع على عقود تأسيس الشركات 

وجميع التعاملت التي تتم عليها وكذا الفراج عن رأسمال الشركة و تمثيل الشركة في علقتها مع الغير والجهات 

الحكومية والغير حكومية وحق الشراف على نشاط الشركة والدخول في شركات اخرى ولهم كذلك سلطة تفويض 

غيرهم في كل أو بعض تلك الصلحيات

369 - نافين شاروسيا  مدير   المقيد برقم قيد    15691   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2021 برقم ايداع   

3351 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  

370 - بيكاش بهاجوان براساد  مدير   المقيد برقم قيد    15691   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2021 برقم 

ايداع   3351 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  

371 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-24 

برقم ايداع   3556 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  

372 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-24 

برقم ايداع   3557 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  

373 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-24 

برقم ايداع   3559 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  

374 - أحمد مختار محمد أمين سالم  مدير   المقيد برقم قيد    15887   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-27 

برقم ايداع   3694 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  

375 - وفاء صابر محمود محمود  مدير   المقيد برقم قيد    15890   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-30 

برقم ايداع   3698 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  يمثل المديرون . السيد / أحمد غريب عواد غريب 

فرغل ,  والسيدة /  وفاء صابر محمود محمود , الشركه فى علقتها مع الغير ولهم منفردان أو مجتمعان فى هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق فى التعامل بإسم الشركة و ضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وأيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن  وكل ذلك بإسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  

ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات و فى تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها  ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد 

كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

376 - هناء صابر محمود محمود  مدير   المقيد برقم قيد    15890   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-30 

برقم ايداع   3698 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2021  بــ :  ) استقالة ( .
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379 - رانيا ملى RANIA MALLI  مدير   المقيد برقم قيد    16392   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-27 

برقم ايداع   4485 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير, 

ولهما منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا 

العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيدة / رانيا ملى RANIA MALLIمنفردة الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة 

للصادرات والواردات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والمرور والجمارك والرقابة الصناعية 

والسجل التجارى والغرفة التجارية والصناعية والشهر العقارى والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ووزارة 

القوى العاملة وإدارة تراخيص عمل الجانب والتأمينات الجتماعية وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وأصدار الكفالت 

التضامنية ولها الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى الشركة ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد / زاهر نسيب خداج حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للصادرات 

والواردات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن والمرور والجمارك والرقابة الصناعية والسجل 

التجارى والغرفة التجارية والصناعية والشهر العقارى والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ووزارة القوى 

العاملة وإدارة تراخيص عمل الجانب والتأمينات الجتماعية وله الحق في التوقيع على العقود التي تقتضيها أعمال 

الشركة في حدود 2500000 ) اثنان ونصف مليون جنيه مصري( وحق فتح الحسابات البنكية والسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات الضمانات والعتمادات المستندية في حدود 1500000)مليون ونصف 

جنيه مصري( .

380 - حنان عبد الحميد عبد العزيز جويلى  مدير   المقيد برقم قيد    16434   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   4550 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيدة/ حنان عبد الحميد عبد العزيز جويلى )مدير 

الشركة( منفردة حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم, وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت والتوقيع على عقود تعديل وعقود تأسيس الشركات والدخول بها بإسم الشركة ولصالحها, وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

381 - محمد زاهر خالد الحمدو  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8322   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2019 برقم ايداع   6883 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

382 - قتيبه  خالد الحمدو  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8322   وتم ايداعه بتاريخ    04-12-2019 برقم 

ايداع   6883 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  استقاله

383 - حسن سيد على الشكيوى  مدير   المقيد برقم قيد    16557   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2021 برقم 

ايداع   4770 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

384 - خالد عبد الحكيم عويس حفناوى  مدير   المقيد برقم قيد    16557   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   4770 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  
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385 - محمد احمد نبيل عبد المنعم محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    16557   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   4770 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

386 - محمود حسن السيد على الشكيوى  مدير   المقيد برقم قيد    16557   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   4770 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  يمثل السيد / حسن سيد الشكيوي 

الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ولصالحها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة هقد الشركة او القانون او لئجته التنفذية للجمعية العامة   وللسيد / حسن سيد على 

الشكيوي منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابراهم كافية العقود والمشاطات والمصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وللسيد / حسن على الشكيوي وللسيد / 

خالد عبد الحكيم عويس حفناوى   مجتمعين او السيد / محمد احمد نبيل عبد المنعم محمد والسيد / محمود حسن 

السيد على الشكيوى مجتمعين  حق التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتاكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت.  .

387 - اسلم يوسف محمد جبر  مدير   المقيد برقم قيد    16557   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2021 برقم 

ايداع   4770 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  استقاله

388 - ناجى على رضا فايد محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    16787   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   5145 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ 

الصادر برقم 1906 بتاريخ 2022/7/24 تم اضافة السيد / ناجى على رضا سيد محمد -

389 - البدوى فاروق السيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    16787   وتم ايداعه بتاريخ    28-07-2021 برقم 

ايداع   5145 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  بناء على خطاب لجنة التحفظ الصادر برقم 1906 

بتاريخ 2022/7/24 تم اضافة السيد / البدوى فاروق السيد احمد - لهما حق التوقيع مجتمعين أمام جميع البنوك 

ولهما الحق مجتمعين - فقط دون باقي المديرين - في تمثيل الشركة باسمها ولهما الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وسحب وإيداع وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع مجتمعين على عقود 

الشراء والبيع لمشروعات الشركة العقارية وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

390 - عمرو وحيد الدين عبدالغفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    889   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2018 برقم ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  استقالة ) اعتبارا من تاريخ 

)2022/5/23
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391 - عاصم احمد احمد محمد شهيب  مدير   المقيد برقم قيد    18013   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-16 

برقم ايداع   5651 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو الئحة التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين مجتمعين أومنفردين الحق فى التعامل بأسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و 

فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة و تحديد مرتابتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت بالنقد او بالجل و لهم 

مجتمعين حق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و شراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الرضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق فى التوقيع باسم الشركة على عقود تاسيس 

الشركات التى تساهم فيها الشركة  مجتمعين او منفردين و حق كفالة الغير و لهمها حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

392 - احمد عمر مرسى حسن الشرقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    18155   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2021 برقم ايداع   5867 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  

393 - عبد السلم مسعد عبد السلم ابو الخير المغربل  مدير   المقيد برقم قيد    18155   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2021 برقم ايداع   5867 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  

394 - باسم  معين محمود مصطفى عباس  مدير   المقيد برقم قيد    18155   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2021 برقم ايداع   5867 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة

395 - اسلم وليد محمد زين الدين  مدير   المقيد برقم قيد    18279   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-29 

برقم ايداع   6060 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير , وله 

منفردا   فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير منفردا   الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أعراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإستصدار خطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وله الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم   وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

396 - مصطفى محمود عبد اللطيف محسن  مدير   المقيد برقم قيد    18279   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   6060 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  استقاله

397 - عبد الرحمن محمد حمد بن شحبل  مدير   المقيد برقم قيد    18451   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   6323 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  

398 - طالب محمد حمد بن شحبل  مدير   المقيد برقم قيد    18451   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-06 

برقم ايداع   6323 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  
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399 - المير صلح الدين شهدي ابراهيم بليكع  مدير   المقيد برقم قيد    18451   وتم ايداعه بتاريخ    

يمثل المديرون الشركه في  06-09-2021 برقم ايداع   6323 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  -

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

وللمديرون مجتمعين او  عدا ما احتفظ ب صراحه عقد الشركه او القانون اوة لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  -

منفردين الحقي في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق  بمعاملت الشركه بالنقد او 

وللسيد / عبد الرحمن محمد حمد بن شحبل  بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر   -

منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات والمنقولت .           وللسيد / المير صلح الدين شهدي ابراهيم بليكع مدير علقات 

عامه

400 - سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23341   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-05-2010 برقم ايداع   9773 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  ممثل  عن شركة 

المجموعة المالية فاينانس القابضة ش.م.م بدل  من السيد / وليد محمود عبد المنعم حسونة .

401 - لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23341   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2010 برقم ايداع   9773 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة / جى بى 

كابيتال للستثمارات المالية بدل من السيد / رءوف كمال حنا غبور

402 - احمد محمد عبدالمقصود إسماعيل نورالدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18479   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   6387 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

403 - خالد محمود سيد احمد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل عن بنك التعمير و السكان

404 - وليد حسن جاد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

405 - جمال سرور سالم يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل الشركة القابضة للستثمار 

والتعمير

406 - محمد مصطفى احمد عبد العاطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للستثمار والتعمير

407 - وليد محمد حمدي حامد مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل عن بنك التعمير والسكان

408 - مصطفى محمد احمد محمد بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل الشركة القابضة للستثمار 

والتعمير

409 - منال سعد زغلول محمد عيسـى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للستثمار والتعمير

410 - رانيا عبدالحليم رضا عبدالعال محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18592   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل شركة أسكان للتامين

411 - ياسر سيد احمد عبد الحكيم القاضي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18592   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-09-2021 برقم ايداع   6582 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  ممثل عن بنك 

التعمير والسكان
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412 - عمر احمد فؤاد يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18707   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-16 

برقم ايداع   6761 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2021  بــ :  

413 - ايه فريد غنيمى دياب  مدير   المقيد برقم قيد    18707   وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2021 برقم 

ايداع   6761 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2021  بــ :  

472 - باسل مجدى مصطفى عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    21679   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   2074 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

414 - ابراهيم عبد المنعم محمد خليل هنداوي  مدير   المقيد برقم قيد    18707   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   6761 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير السيد / ابراهيم عبد 

المنعم محمد خليل هنداوى ) منفردا ( حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت والتوقبع على عقود تعديل وعقود تاسيس الشركات وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .  وللمديرة السيدة / اية فريد غنيمى دياب  ــ  حق 

ادارة العلقات العامة .

415 - همام مجدى مصطفى الطنوبى  مدير   المقيد برقم قيد    18192   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-24 

برقم ايداع   5929 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

416 - تيسير محمد عبد الباعث  مدير   المقيد برقم قيد    18192   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2021 برقم 

ايداع   5929 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة  في علقتها مع الغير ولهما 

منفردان  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويحق لكل من السيد / همام مجدي مصطفي الطنوبي – والسيدة /  

تيسير محمد عبد الباعث يعقوب - منفردان الحق فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية خاصة 

وزارة القوى العاملة و مديريتها و جميع السفارات و القنصليات – ولهما الحق منفردان في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكذلك لهما الحق منفردان فى 

التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس او للغير ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

417 - احمد مصطفى متولى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    18864   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-27 

برقم ايداع   7011 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

418 - محمد مصطفى متولى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    18864   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-27 

برقم ايداع   7011 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  
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419 - ايمن رضوان شعبان كحيل  مدير   المقيد برقم قيد    18864   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-27 

برقم ايداع   7011 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  يمثل المدير/المديرون الشركة في علقتها مع 

الغير ولهم منفردين /مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة.                                                                                     

وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها 

حق في التوقيع علي عقود الشراء  والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت ياسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي 

عقود تاسيس الشركات ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر                                                                                                                                                                            

ول محمد مصطفي متولي محمد مدير منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  تبقي باقي بنود 

عقد الشركة الساسية كما هي بدون تعديل

420 - احمد فوزى ابراهيم عبد الرسول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18996   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   7229 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و للمجلس الحق 

في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين.  و 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التوقيع بالسحب و 

الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع عن الشركة في كافة 

معاملتها ولكل منهم حق السحب واليداع  و التوقيع علي الشيكات و الوراق التجارية و الدوات الماليه و 

التعامل مع البنوك و فتح و غلق الحسابات المصرفية و التوقيع علي النماذج و التعهدات و المستندات التي تتطلبها 

البنوك وكافه اشكال التعامل مع البنوك و لهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي كافة العقود البتدائية و 

النهائية نيابة عن الشركة امام الشهر العقاري التوقيع علي نيابة عن الشركة علي عقود الشراء و البيع و المقاولت 

في حدود نشاط الشركة بما يلزم للمارسة نشاطها و كل منها منفردا و توكيل من يشاؤا في كل او بعض ما ذكر  

وحق القتراض و الرهن و التسهيلت الئتمانية لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب مجتمعين

421 - هشام محمد حسن محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    19099   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-11 

برقم ايداع   7408 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق التوقيع 

على عقود تأسيس الشركات امام الشهر العقاري باسم الشركة ولصالحها وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

422 - أمجد محمد أحمد حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للستثمار والتعمير
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423 - محمد مصطفى احمد عبد العاطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للستثمار والتعمير

424 - احمد محمد عليوه  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل  عن شركة فينبي 

استشاريون في المال والعمال

425 - خالد سليمان يوسف الشرقاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل  عن شركة فينبي 

استشاريون في المال والعمال

426 - محمد حامد عبد الشفيع بلتاجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  المنتدب ممثل عن الشركة 

القابضة للستثمار والتعمير

427 - مى محمد على ابراهيم سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل  عن شركة فينبي 

استشاريون في المال والعمال

428 - جمال محمود احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل  عن بنك التعمير والسكان

429 - محمد احمد حسن متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19103   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   7412 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للستثمار والتعمير

430 - محمد حمدى محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    19169   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-14 

برقم ايداع   8521 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب او إيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق 

في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلتها امام مكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية 

والضرائب بكافة أنواعها واشكالها والتأمينات الجتماعية واتحاد التشييد والبناء والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وللمدير حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق القتراض 

والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وللمدير الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

431 - محمد خالد عصمت عبد الغنى  مدير   المقيد برقم قيد    19169   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-14 

برقم ايداع   8521 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  استقاله

432 - مى محمد عبد العظيم نصار  مدير   المقيد برقم قيد    19169   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-14 

برقم ايداع   8521 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  استقاله

433 - بطرس جورج حبيب مرقس  مدير   المقيد برقم قيد    19175   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-17 

برقم ايداع   8532 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2021  بــ :  
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434 - طارق محمد عبدالحافظ  مدير   المقيد برقم قيد    19175   وتم ايداعه بتاريخ    17-10-2021 برقم 

ايداع   8532 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركه فى علقتها مع الغير و لهما 

مجتمعين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه 

او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  وللمديران  مجتميعن  الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن 

اغرضاها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح و غلق حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل و بيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه و ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

435 - بريان  شيتى  PREAN CHETTY  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19408   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-10-2021 برقم ايداع   8920 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد 

ميدل ايست

436 - باسكال كرستيان شيفيستر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19408   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   8920 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  استقاله

437 - فرانسوا كزافيية جان بيير هول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19408   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   8920 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  ليصبح تشكيل المجلس بعد إعادة 

تشكيله وتجديد فترته كالتالي:   سامر عادل يعقوب رئيس مجلس الدارة ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست.  فيليب 

كريستودولو عضو ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست.  بريان شيتي عضو ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست.  

فرانسوا كزافييه جان بيير هول عضو ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست  إلغاء الصلحيات الممنوحة للسيد / وسام 

حسن محمد محمد حسن و إلغاء توقيعه

438 - محمد احمد عبد السلم حبيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19467   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   9026 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  

439 - عبدالرحمن  محمد  شعبان طه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   9323 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

440 - رفعت مبروك موسي حنطور  مدير   المقيد برقم قيد    19759   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-16 

برقم ايداع   9504 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  استقالة

441 - سمير صبرى عبد الحليم عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    19759   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   9504 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

442 - احمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    19817   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   9597 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

443 - مى احمد مسعد الشيحه  مدير   المقيد برقم قيد    19817   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2021 برقم 

ايداع   9597 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها .  والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك   حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية  والتوقيع علي عقود تاسيس الشركات و قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

444 - كيرلس مجدى صبحى عياد  مدير   المقيد برقم قيد    19817   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-18 

برقم ايداع   9597 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  استقاله

Page 257 of 276 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

445 - نازلى حسن ابو الفتوح شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    21737   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-30 

برقم ايداع   57768 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  

446 - الشريف على الشريف محمد حازم  مدير   المقيد برقم قيد    21737   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2021 برقم ايداع   57768 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  

447 - الشريف الحسن الشريف على الشريف محمد حازم الشريف الحسن  مدير   المقيد برقم قيد    21737   

وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2021 برقم ايداع   57768 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  

448 - الشريفة  خديجة الشريف على الشريف محمد حازم  مدير   المقيد برقم قيد    21737   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-11-2021 برقم ايداع   57768 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  يمثل المديرون 

الشركة علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العادية .   وللمديرون منفردين او 

مجتمعين حق اتعامل باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج 

عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم 

حق التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.   وتكون السيدة : الشريفة خديجة الشريف علي الشريف محمد حازم 

الشريف هي مسئولة العلقات العامة في الشركة .

449 - نشأت خليل محمود خليل  مدير   المقيد برقم قيد    20172   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2021 برقم 

ايداع   10179 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  مدير الفرع بدل من السيد / اسلم حلمى شرف الدين 

محمد

450 - محمد احمد محمود ابراهيم فرج  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23184   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-01-2021 برقم ايداع   4242 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  استقاله

451 - المير حميدة عبدالعليم محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20683   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   150 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

452 - احمد عادل عبدالغنى عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    20789   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2022 برقم ايداع   333 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  

453 - مارينا دريفيانكو

MARYNA DEREVIANKO  مدير   المقيد برقم قيد    20789   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-12 

برقم ايداع   333 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة

454 - علء الدين محمد سمير احمد شوشة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8241   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2019 برقم ايداع   6779 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  استقاله

455 - حاتم علي الجمالي HATEM ALI ALJAMMALI  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    8241   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-12-2019 برقم ايداع   6779 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  2. الموافقة 

على اعطاء صلحية التوقيع للسيد/ حاتم علي الجمالي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة الحق في تمثيل الشركة 

والتوقيع باسمها في جميع التعاملت البنكية بحد أقصى 5000000 جم )خمسة مليون جنيه مصري( مع البقاء 

على كافة الصلحيات المؤشر بها بالسجل التجاري للشركة كما هي دون تغير

456 - ايمن يوسف قرنى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    20941   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-20 

برقم ايداع   612 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  
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457 - عبد ا بن احمد بن عبد اللطيف الفهد  مدير   المقيد برقم قيد    20941   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   612 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  ويكون للمديران منفردان او 

مجتمعان كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل بإسمها , وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في 

هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية.  ويمثل المديران منفردان او مجتمعان الشركة امام القضاء 

والغير.  ويكون المدير مسئول عن ادارتها امام مؤسسها.  وللمدير السيد / عبد ا بن احمد بن عبد اللطيف الفهد 

منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها , وكذلك له الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات وله حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللمدير السيد / ايمن يوسف قرنى مصطفى 

منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها , وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

458 - عمر وائل مغازي المسلمي  مدير   المقيد برقم قيد    20982   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-24 

برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

459 - خالد حنفي محمود عساف  مدير   المقيد برقم قيد    20982   وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2022 برقم 

ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  استقالة

460 - حسناء بدوى محمد عبد الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    20982   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-24 

برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

461 - محمد رامى عماد عاشور  مدير   المقيد برقم قيد    24240   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2022 برقم 

ايداع   5113 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

462 - كمال عبدالحميد شاكر  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    24240   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-26 

برقم ايداع   5113 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

463 - محمد بن عبدا بن محمد بن سيف  مدير   المقيد برقم قيد    24240   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   5113 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  يكون للمديرون منفردين او 

مجتمعين  , كافة السلطات المقررة لدارة الشركة و التعامل باسمها , وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة 

في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية و يمثل المدير الشركة اما القضاء و الغير و يكون المدير 

مسئول عن ادارتها امام مؤسسها و للمدير منفردا او مجتمعا مع مالك الشركة الحق في التعامل باسم الشركة و 

لصالحها  امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم  و لمالك الشركة السيد /  محمد بن عبدا بن محمد بن سيف  منفردا في  التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع 

علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة , و لصالحها و له الحق في الشراء و تعيين و عزل مستخدمي 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 الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها
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464 - على محمد إبراهيم الجروانى  مدير   المقيد برقم قيد    21286   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-09 

برقم ايداع   1241 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله  فى 

هذا الصدد أوسع السلطات  لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو 

لئحته التنفيذيه للجمعية العامة. وللمدير الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت وله الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق وقبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

465 - احمد ايمن عبد العظيم عبد الحميد مطر  مدير   المقيد برقم قيد    21286   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2022 برقم ايداع   1241 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  استقاله

466 - محمد سعيد عبدالصمد سيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21441   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   1577 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  رئيس مجلس الداره له حق 

الداره والتوقيع وحق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وحق فتح الحسابات البنكيه 

والسحب واليداع في البنوك والتوقيع علي الشيكات وحق الشراء للعقارات والسيارات وله حق الحق في تفويض 

مدير مسئول في تولي المهام الموكله اليه وتعين وإقاله مديرين الفرع وكافه ما يتطلبه نشاط الشركة

467 - هشام السيد السيد ابراهيم بدير  مدير   المقيد برقم قيد    21560   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-22 

برقم ايداع   1812 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  يمثل مدراء الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صرحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.

468 - هيثم السيد السيد ابراهيم بدير  مدير   المقيد برقم قيد    21560   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-22 

برقم ايداع   1812 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  

469 - الء   يوسف عبدالمنعم  يوسف  زيدان  مدير   المقيد برقم قيد    21671   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   2060 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير 

محددة

470 - كريم عبدا متولي البيومي  مدير   المقيد برقم قيد    21671   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-28 

برقم ايداع   2060 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  استقاله
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471 - علء كمال عبد الحليم عبد الباقى  مدير   المقيد برقم قيد    21679   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   2074 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير  ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرون مجتمعين أو 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

473 - احمد محمد الهادى عبداللطيف على  مدير   المقيد برقم قيد    20133   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2021 برقم ايداع   10107 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  يتولى ادارة الشركة السيد / 

أحمد محمد الهادى عبد اللطيف على  .  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة .  يمثل المدير الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

474 - اسلم محمد سعيد حسين على  مدير   المقيد برقم قيد    20133   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-05 

برقم ايداع   10107 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  استقالة

475 - احمد سامي حلمي عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    25268   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   13871 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات من ادارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما اتحتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللمدير السيد / احمد سامي حلمي عثمان منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع القعام وقطاع 

العمال والخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحقل اقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصالح الشركة وممتلكاتها العقاريه وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشتريات 

والسفقات التي تتعلق لمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوكيل او تفويض الغير فى كل او بعض كما 

ذكر . تمثل الجمعيه العامة جميع الشركاء ول يجوز انعقادها ال في مدينه اشمون او في مدينه الجيزه .

476 - احمد فهمى فهمى عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21894   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   2539 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  والعضو المنتدب   تجديد مدة 

المجلس
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477 - احمد احمد محمد العزب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21894   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   2539 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  

478 - احمد عبد الراضى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21894   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   2539 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  للشؤن الماليه

512 - احمد محمد رافت السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24729   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-03 

برقم ايداع   7699 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

513 - احمد محمد رافت السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24729   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-03 

برقم ايداع   7700 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

514 - محمد جبر عبد العاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24749   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-04 

برقم ايداع   7743 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

515 - محمد محفوظ عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2064   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   7850 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

516 - شيماء طارئ سيد مرسال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21991   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   7843 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

517 - محمد سلمه ابوطالب ابوطالب  مدير   المقيد برقم قيد    16655   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-13 

برقم ايداع   4926 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

518 - عامر  بن يحى  بن صغير جحفلى  مدير   المقيد برقم قيد    16655   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2021 برقم ايداع   4926 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  وياشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير مححدة

519 - اسلم مجدي محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    16655   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-13 

برقم ايداع   4926 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  استقاله

520 - محمد عبد المجيد محمد ابوالعل  مدير   المقيد برقم قيد    24003   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2022 برقم ايداع   6116 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

521 - مروره محمد عبدالمجيد محمدابوالعل  مدير   المقيد برقم قيد    24003   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2022 برقم ايداع   6116 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

479 - محمد مصطفى محمد متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21894   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   2539 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  للشؤن الدارية -  لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق التوقيع على معاملت الشركة والتعهدات وحق التوقيع باسم الشركة وفى 

حدود أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطـاع الخاص بكافة 

أشكالهم ومصلحة الشهر العقاري وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح حسابات لديها . كما لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق بيع سيارات النقل 

ومقطورات النقل والسيارات الملكي المملوكة للشركة وأي أصل من أصول الشركة سواء الثابتة أو المنقولة أو 

رهنها بأي صورة من صور الرهن . كما لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق القتراض من البنوك 

والمصارف أو أي جهات أخرىكما لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق كفاله الشركات الشقيقة وغير 

الشقيقة  , كذلك يحق لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  شراء أصول للشركة سواء كانت ثابتة أو 

منقولة . لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وقبض ودفع وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام كافة العقود 

والصفقات التي تتصل بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما له الحق منفردا  في توكيل الغير في كل أو بعض مما 

ذكر, لعضو مجلس الدارة للشئون المالية حق تنظيم العمل داخل الدارة المالية ,وإعداد التقارير المالية الشهرية 

والسنوية والقوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتطبيق كافة تعليمات مصلحة الضرائب  والقرارات 

التفسيرية التي تصدر عنها وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب العامة بكافة انواعها ومصلحة الضرائب 

العقارية والتوقيع  على كافة التقارير والنماذج المتعلقة بها . لعضو مجلس الدارة للشئون الدارية حق تنظيم 

العمل داخل إدارة شئون العاملين وتمثيل  الشركة أمام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية أو أي جهات أخرى 

تتعلق بالعاملين بالشركة
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480 - محمد صلح علي ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    21931   وتم ايداعه بتاريخ    13-03-2022 برقم 

ايداع   2608 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  استقاله

481 - مصطفى  صلح على ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    21931   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-13 

برقم ايداع   2608 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحه عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في تعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع غلى الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى التوقيع على 

عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

482 - محمد سلمه عبدا قطب  مدير   المقيد برقم قيد    22028   وتم ايداعه بتاريخ    20-03-2022 برقم 

ايداع   2889 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2022  بــ :  

483 - هشام محمد سالم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    22028   وتم ايداعه بتاريخ    20-03-2022 برقم 

ايداع   2889 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه ويمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم  

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع للصول الشركة وومتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع علي 

عقود تاسيس الشركات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

.

484 - احمد منجود محمود رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    22028   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-20 

برقم ايداع   2889 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2022  بــ :  

485 - ايهاب انور جاد  مدير   المقيد برقم قيد    22121   وتم ايداعه بتاريخ    23-03-2022 برقم ايداع   

3058 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  
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486 - الفولى حسن احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    22121   وتم ايداعه بتاريخ    23-03-2022 برقم 

ايداع   3058 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  عين السيد / إيهاب أنور جاد بخيت بطاقة رقم قومى 

27711050100257 مؤسس الشركة والمدير المسؤول السيد /  الفولى حسن احمد محمد بطاقة رقم قومى 

28205092103818 مدير للشركة يكون للمدير كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل بأسمها وذلك 

فيما عدا ما احتفظ به لمؤسسة الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية . ويمثل المدير الشركة 

أمام القضاء والغير ويكون المدير مسؤول عن إدارتها أمام موسسها.  والمدير منفرد حق التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والمهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارة وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالعقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

487 - محمد صلح قطب قطب  مدير   المقيد برقم قيد    22225   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2022 برقم 

ايداع   3296 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

488 - محمد أسامة ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    22330   وتم ايداعه بتاريخ    05-04-2022 برقم ايداع   

3525 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2022  بــ :  مدير عام الشركة  هو محمد اسامة ابراهيم فوزى شحاته وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة وله  منفرد الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العامة وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن واستصدار بشهادات 

خطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتهم العقارية والسيارات والمنقولت ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

وفى تعين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتجديد مرتبهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقبع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

,     مدير تسويق  / احمد محمد حامد متولى له حق ادراة العمليات التسويقيه واجراء المفاوضات المبدئيه للتسويق 

الجديدة

 - 489

هاني محمد انور عبده عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22398   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2022 برقم ايداع   3688 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  وافق الحاضرون بالجماع على 

تحديد الصلحيات لرئيس مجلس الدارة ونائبة و باقى اعضاء مجلس الدارة لتصبح كالتالى :-  للسيد –رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب  مجتمعين او منفردين  الحق فى التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وسجل المستوردين 

والمصدرين والوكلء التجاريين و الغرفة التجارية وجهاز تنمية الصناعات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

واجهزة المدن والمحليات والسجل التجارى ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والتامينات الجتماعية والشهر 

العقارى وكافة الجهات الحكومية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياتهم.   وللعضو 

المنتدب الحق فى التعامل مع كافة البنوك المصرية فى فتح واغلق الحسابات  وسحب وإيداع كافة المبالغ لدى 

البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من 

التصرفات المالية واصدار خطابات وشهادات الضمان وفى ابرام كافة عقود البيع والشراء والصفقات والمشارطات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل منفردا وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياته .
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490 - مصطفي محمد عبد الهادي عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    22609   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2022 برقم ايداع   4144 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  

491 - مصطفى محمد السيد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    22609   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-24 

برقم ايداع   4144 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  

492 - حسام محمد عبدالعظيم حسين  مدير   المقيد برقم قيد    22609   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-24 

برقم ايداع   4144 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  

493 - احمد عطفى محمد عبدالمطلب  مدير   المقيد برقم قيد    22609   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-24 

برقم ايداع   4144 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  

494 - احمد حسن احمد حسن محمد غيته  مدير   المقيد برقم قيد    22609   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2022 برقم ايداع   4144 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , و للمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق 

الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وكل 

ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وللمديرين مجتمعين فقط حق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل 

ذلك بإسم الشركة ولصالحها .

495 - ادهم ابراهيم عبد العزيز عزام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23347   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   4859 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  يمثل الستاذ / ادهم ابراهيم عبد 

العزيز عزام رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية لجمعية 

العامة .  وله منفردا ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام الجهات الحكومية 

والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة 

الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الستثمار وجميع 

السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء 

بكافة محافظات الجمهورية وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة.  وله منفردا حق التوقيع عن الشركة في 

جميع التعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راسمال الشركة من البنك وفتح والغاء حسابات 

الشركة لدي البنوك والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوي وفتح العتمادات المستندية 

وحق بيع وشراء الصول والتصرف بدون حد اقصي وابرام عقود الرهن والقرض من البنوك والغير وتوقيع كافة 

العقود باسم ولصالح الشركة امام الشهر العقاري .  وله منفردا الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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496 - عادل بن عبدا بن محمد الفارسي  مدير   المقيد برقم قيد    23349   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   4863 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  :  يمثل المديرون الشركة من 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

أن جميع أعمال  به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية أو الجمعية العامة.  وللمديرون ما يلي:  1-

البنوك والمصارف من سحب وإبداع وفتح حسابات باسم الشركة وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك التوقيع على عقود الشراء أو البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية أو المعنوية يكون  

التوقيع في كل ما سبق للشريكين مجتمعين)1- عادل عبدا محمد الفارسي/ 2- ريم طلل محمود سنبل( أو أيهما 

مع المدير المعين بالعقد )انجي ماهر علي مجاهد( من قبلهم أي يكون التوقيع ثنائي )للشريكين معا المذكورين 

بعاليه( أو لي شريك منهم مع المدير المعين المذكور عاليه. وللشريكين والمدير تفويض أو توكيل الغير في كل ما 

سبق أو بعضه.  2- جميع العمال الدارية من تعاملت مع أي جهة أو هيئة لنهاء معاملت باسم الشركة )

كمصلحة الشركات أو حيث سوق المال أو شركات التصالت أو الملكية الفكرية أو هيئة التصالت( أو أي جهة 

ادارية أو هيئة يكون من حق أي من الشريكين منفرد )1- عادل عبدا محمد الفارسي/ 2-ريم طلل محمود سنبل 

(التعامل وكذلك من حق المدير المعين منفرد )انجي ماهر علي محمد مجاهد( ولهم توكيل الغير في كل أو بعض 

التعامل مع الشركات بأنواعها أو المصانع بأشكالها ومنتجاتها المختلفة أو الوكلء التجاريون لتسهيل  ما ذكر.  3-

عمل الشركة يكون التوقيع لي من الشركاء )1-  )1- عادل عبدا محمد الفارسي/ 2-ريم طلل محمود سنبل( أو 

تعيين أو عزل مستخدمي الشركة أو  المدير المعين)انجي ماهر علي محمد مجاهد( وذلك نيابة عن الشركة.  4-

وكلئها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل تكون للشريكين مجتمعين)1- عادل عبدا محمد الفارسي/ 2-ريم طلل محمود سنبل ( أو أي 

منهم مع المدير المعين)انجي ماهر علي محمد مجاهد( مع وجود تفويض بنكي أو توكيل أو رسالة إيميل من شريك 

لشريك أو للمدير المعني لجراء هذه العمال والتوقيع بمفرده.  وللشركاء أو المدير المعين حق توكيل الغير في 

كل أو بعض ما ذكر

497 - أسامه السيد إبراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23689   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2022 برقم ايداع   5616 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  (    يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق ان يعين عدة مديرين تو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة منفردا فقط حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولة الحق في التعيين وعزل مسنخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او 

بعض ماذكر
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498 - تامر جمال  الدين  رجب  حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9522   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء   يملك حق التوقيع نيابة عن الشركة السيد / تامر جمال الدين رجب حسانين - رئيس مجلس 

الدارة منفردآ وله حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وجميع ماسبق بإسم الشركة ولمصلحتها

499 - امال احمد محمد علي الحصان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9522   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

500 - فاطمة مجاهد عابد عويس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9522   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

501 - طاهر جمال الدين رجب حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9522   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  ) استقالة ( .

502 - همت مصطفى محمد رمضان زناتى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   6239 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  تفويض الستاذة/ همت مصطفى 

محمد رمضان  ـــ رئيس مجلس الدارة ـ في إدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات والتوقيع 

علي عقود المشاركة والتفاقيات بكافة انواعها التي تبرم بين الشركة والغير سواء من الفراد او الشركات بكافة 

انواعها قطاع عام او خاص سواء كانت محلية او اجنبيه سواء في داخل جمهورية مصر العربيه او خارجها و 

تمثيل الشركة امام جميع الجهات والتوقيع علي اية عقود او اتفاقيات من شأنها تسيير اعمال الشركة نحو تحقيق 

اغراضها والتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها امام  كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى الخص وزارة 

ومديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب والندية الرياضية وجميع التحادات الرياضية وكذلك  تمثيل الشركة 

امام القضاء وذلك فى اقامة الدعاوى والتحكيم والمرافعة فى جميع القضايا التى ترفع من الشركة امام جميع 

المحاكم على اختلف انواعها ودرجاتها والقرار بالتصالح والتنازل والنكار والبراء وكذا التصالح امام المحامى 

العام وتمثيل الشركة امام خبراء وزارة العدل ومأموريات الضرائب ولجان الطعن والشهر العقاري والقطاع العام 

وغيرها من الجهات الرسمية الخري  وكذلك طلب اي قروض او تسهيلت للشركه من اى بنك بجمهوريه مصر 

العربية او خارجها لتمويل اعمال الشركه وتقديم الضمانات اللزمه لتلك القروض والموافقه على شروط تلك 

القروض واقرارها والتوقيع علي عقودها والتوقيع علي عقود الرهن المصرفيه بانواعها سواء كانت رهون تجاريه 

او حيازيه لدي مأموريات توثيق البنوك وإدارتها وقبض قيمة تلك القروض او سحبها وصرفها لتحقيق اغراض 

الشركة , و فتح الحسابات البنكية بانواعها واليداع والسحب منها والتحويلت سواء فيما بين الحسابات او 

التحويلت الخارجية والتوقيع علي كافة الشيكات واستلم المبالغ المستحقة للشركة ولها أيضا  التوقيع علي العقود 

البتدائية والنهائية الخاصه بالتصرفات الناقله للملكية لي من ممتلكات الشركة لدي كافة ماموريات الشهر العقاري 

والتوثيق والتصرف بالبيع لي اصل من اصول الشركة سواء مادي او معنوي وكذا التوقيع على عقود التأجير او 

الستئجار بأسم الشركة , ولها الحق فى وضع اللوائح الداخلية للشركة وتعيين وفصل الموظفين ومنح المرتبات 

والمكافأت والحوافز وتوقيع عقود العمل وكذلك لها الحق  في تفويض وتوكيل الغير من المحاميين والمحاسبين 

واعضاء مجلس الدارة في كل او بعض ما ذكر.
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503 - هبه محمد محمد دراز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24133   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   6333 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  الموافقة على تحديد سلطات 

التوقيع عن الشركة وذلك على النحو التالي  :-يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

منفردا  و ذلك فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتعامل مع جميع البنوك والمصارف وإجراء كافة المعاملت المصرفية 

من فتح حسابات وسحب وإيداع وطلب القروض والتسهيلت الئتمانية وطلب خطابات الضمان وكذلك حق التوقيع 

على عقود التاسيس والتعديل امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء والبيع أو اليجار البتدائية والنهائية 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بإسم الشركة ولمصلحتها وتعيين وعزل  مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد أجورهم  ومكافأتهم وفى قبض المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والوراق 

التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة ولرئيس مجلس الدارة تفويض 

احد اعضاء المجلس او الغير في كل او بعض الصلحيات .

504 - محمد عيد زكى ابراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12170   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   4903 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  يحق لرئيس مجلس الدارة 

منفردا  تمثيل الشركة امام القضاء و فى اجراء كافة المعاملت و العقود الداخلة ضمن اغراضها و له فى ذلك اوسع 

السلطات كما له الحق فى التعامل باسم الشركة مع كافة الجهات و المصالح الرسمية و الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وجميع الجهات و الهيئات و المصالح و 

الشركات و الموردين و لرئيس مجلس الدارة منفردا  الحق فى التوقيع على عقود الشراء امام مصلحه الشهر 

العقارى و لرئيس مجلس الدارة منفردا  التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات البنكية و تمثيل الشركة فى 

جميع المعاملت البنكية و الفراج عن راس المال و التوقيع على عقود القتراض و الرهن باسم الشركة و ضمن 

اغراضها و لرئيس مجلس الدارة الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق

505 - كميل بشير كفوري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24600   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2022 برقم ايداع   7342 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء وفى الصلح والقرار والنكار والتخالص والبراء , ولرئيس مجلس الدارة أو أى عضو من 

أعضاء مجلس الدارة )مجتمعين أو منفردين( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية والهيئات والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات 

وفتح العتمادات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع والتصديق على عقود تأسيس 

الشركات وكافة أعمال الدارة وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود شراء ممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

506 - سامح سمير ميشيل راغب  مدير   المقيد برقم قيد    8039   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2019 برقم 

ايداع   6488 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  استقاله

507 - احمد محمد الفشتكى  مدير   المقيد برقم قيد    8039   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2019 برقم ايداع   

6488 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

508 - خالد محمد سعيد النصارى  مدير   المقيد برقم قيد    8039   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2019 برقم 

ايداع   6488 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  
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509 - اكرم عبدالمالك صابر معيوف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24691   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   7575 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  ويمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء .يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة. وللسيد / اكرم عبد المالك صابر معيوف  رئيس مجلس الدارة  والسيد / 

صلح عبد المالك صابر معيوف  العضو المنتدب  منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها  امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار دفاتر 

الشيكات وكافة العمال المصرفية مع البنوك . وللسيد / اكرم عبد المالك صابر معيوف رئيس مجلس الدارة 

منفردا  الحق فى  تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق توكيل الغير فما سبق  . ولعضاء مجلس الدارة مجتمعين استصدار 

خطابات الضمان وكل ذلك يكون باسم الشركة وضمن اغراضها

510 - وليد محمود محمد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24708   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-02 

برقم ايداع   7638 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

511 - مصطفى محمد قرنى على عويس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24715   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   7656 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

522 - ساميه محمد شرف الدين  مدير   المقيد برقم قيد    24003   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2022 برقم 

ايداع   6116 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة   يكون 

للمديرون ) مجتمعين أو منفردين ( كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل بأسمها , وذلك فيما عدا ما 

أحتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية.   يمثل المديرون الشركة أمام 

القضاء والغير , ويكون المديرون مسئولون عن إدارتها أمام مؤسسها , وللمديرون حق التعامل بأسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها , 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذونية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهم حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

523 - كريم محمد شوقى احمد شوقى  مدير   المقيد برقم قيد    7631   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-28 

برقم ايداع   5919 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

524 - محمد السيد مصطفى الصعيدى  مدير   المقيد برقم قيد    7631   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-28 

برقم ايداع   5919 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  
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525 - احمد محمد حسام الدين السيد الملحى  مدير   المقيد برقم قيد    7631   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2019 برقم ايداع   5919 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  يمثل السيد / احمد محمد حسام 

الدين السيد الملحى مجتمعا  مع السيد / محمد السيد مصطفى الصعيدى  او مجتمعا  مع السيد / كريم محمد شوقى 

احمد شوقى الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولهم الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم , ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها , ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .  وللسيد / احمد محمد حسام الدين السيد الملحى مجتمعا  مع 

السيد / محمد السيد مصطفى الصعيدى  او مجتمعا  مع السيد / كريم محمد شوقى احمد شوقى  حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها

526 - مصطفى عبد الحميد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11256   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   3582 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.

527 - محمد عبد ا فتحي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21703   وتم ايداعه بتاريخ    09-08-2022 برقم 

ايداع   7949 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

528 - ابراهيم مصطفى سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21703   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-09 

برقم ايداع   7947 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

529 - احمد صبح عبد الموجود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24669   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   7931 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

530 - طه محمد محمد ابراهيم العراقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5109   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   7993 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

531 - درية صلح محمود حلمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18455   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   8015 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

532 - اشرف سعيد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19811   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   8051 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

533 - محمد ابراهيم فرج عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24869   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   8027 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

534 - عبدالنبى عبدالجليل جمعه الدالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24976   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2015 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة او 

الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعيين عده مديرين 

او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة السيد 

/ عبد النبي عبد الجليل جمعه الدالي والعضو مجلس الدارة  السيد / محمود عبد النبي عبد الجليل جمعه لهم حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل 

وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - ولرئيس مجلس الدارة السيد / عبد النبي عبد الجليل جمعه الدالي منفردا 

حق الرهم والقتراض والبيع لصول وممتلكات الشركة باسم ولصالح الشركة وكذلك حق توكيل وتفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر
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535 - محمـود عبدالنبى عبدالجليل جمعة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24976   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2015 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  والرئيس التنفيذى

536 - أحمـد عبدالنبى عبدالجليل جمعة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24976   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2015 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

537 - احمد نبيل إبراهيم السيد المصرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24886   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2022 برقم ايداع   8065 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

538 - محمد موسى دكرورى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2064   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   8127 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

539 - احمد يوسف مصطفى حجاج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2769   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   8123 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

540 - محمد رمضان محمد عطيه دياب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2769   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   8124 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

541 - روماني ابرام روماني تاوضروس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2769   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   8125 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

542 - محمد ايمن زين العابدين عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2769   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   8126 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

543 - عمر خالد عبدالكريم محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2769   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   8120 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

544 - ايه يحي محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2769   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2022 برقم 

ايداع   8122 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

545 - إبراهيم محمود عبدالمعبود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2769   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   8121 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

546 - ايمان  يسرى عزت مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    13018   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-29 

برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

547 - خلود يسرى عزت مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    13018   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-29 

برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

548 - نسمه  يسرى عزت مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    13018   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-29 

برقم ايداع   6305 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير , 

ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به عقد الشركة  أو القانون  

أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمدير السيد / إسلم يسرى عزت مصطفى , منفرد ا حق التعامل بأسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والسجل التجاري والشهر العقاري والغرف التجارية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات والتعامل امام اجهزة المدن العمرانية وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  و لكل من الستاذة / خلود يسرى عزت مصطفى  ,والستاذة / 

ايمان يسرى عزت مصطفى  ,والستاذة / نسمة يسرى عزت مصطفى مجتمعين او منفردين حق ادارة العلقات 

العامة فقط

549 - محمد تامر السيد محمد فهمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24903   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   8177 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  
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550 - محمد فريد محمد حلمى احمد راشد الفار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2022 برقم ايداع   8251 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

551 - لطفي أحمد فؤاد لطفي البنداري العفيفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24946   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2022 برقم ايداع   8263 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

552 - محمد محمود السيد حسن البحقيرى  مدير   المقيد برقم قيد    14313   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2021 برقم ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

553 - فنار علي محمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    14313   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2021 برقم 

ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

554 - شادن شريف محمود نهاد متولي  مدير   المقيد برقم قيد    14313   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2021 برقم ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير , وليحق لحد المديرين النفراد بالدارة , وتكون الدارة باجماع المديرين الثلث أو علي القل 

بأغلبية أي اثنين منهم , ويكون للمديرين مجتمعين أو لي اثنين منهم معا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات   التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر.

555 - احمد نبيل محمد خضر جاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14807   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   8275 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

556 - محمود حنفي محمود علي عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24956   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   8276 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

557 - طاهر رجب زكريا اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24972   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   8303 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

558 - احمد هديه عبدالباقى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24984   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-16 

برقم ايداع   8324 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

559 - بلل عبدالحميد احمد درويش  مدير   المقيد برقم قيد    18795   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-22 

برقم ايداع   6913 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  هذا العقد اواقانون 

الشركات او لتحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمدير حق  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع واالتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق توقيع علي عقود كفاله الغير وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وحق 

الفراج عن رأس المال  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض و الرهن والبيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر .

560 - عبد الحميد محمد علي بركات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24995   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   8361 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

561 - محمد    خلف    محمود     احمد  مدير   المقيد برقم قيد    5094   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  استقاله
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562 - محمد احمد محمد الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    5094   وتم ايداعه بتاريخ    23-04-2019 برقم 

ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير و له منفردا 

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير منفردا الحق  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية  و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع والتوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و 

شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالتقد اوبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

563 - جلل محمد جلل محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25024   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-18 

برقم ايداع   8415 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

564 - رشا فيصل عبد المنعم عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25046   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2022 برقم ايداع   8471 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

565 - وليد احمد قطب احمد النجار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25055   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2022 برقم ايداع   8486 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

566 - احمد طلعت عبدالعظيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22212   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-22 

برقم ايداع   8553 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

567 - سامح مصطفى عدلي عبد الحكيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25086   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   8543 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

568 - احمد سمير مصطفى شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25090   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   8551 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

569 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19991   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   8636 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

570 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19991   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   8639 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

571 - حسام احمد سيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    15540   وتم ايداعه بتاريخ    25-04-2021 برقم 

ايداع   3060 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير, وله منفردا  

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة, وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات  والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و له حق  توكيل تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

572 - محمد خلف ا محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19113   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   8659 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

573 - شريف ابراهيم المليجى المليجى سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23562   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   8709 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  
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574 - شريف ابراهيم المليجى المليجى سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23562   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   8706 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

575 - عبدالعزيز حسن محمد الجوهرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25152   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   8710 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

576 - مروان محمد على عبدالعاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25187   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2022 برقم ايداع   8815 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

577 - نهاد نبيل السيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25187   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2022 برقم 

ايداع   8820 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

578 - ماجد عبدالمنعم بحيرى سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25187   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2022 برقم ايداع   8817 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

579 - احمد مختار عاشور مختار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25187   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2022 برقم ايداع   8818 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

580 - عصام فوزى عبد ا النهدى  مدير   المقيد برقم قيد    6901   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-17 

برقم ايداع   4906 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

581 - يامن وضاح  مدير   المقيد برقم قيد    6901   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2019 برقم ايداع   4906 

تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

582 - ايمن  فارس محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    6901   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2019 برقم 

ايداع   4906 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

583 - شاهدة بنت عمر بن محمد سايس  مدير   المقيد برقم قيد    6901   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-17 

برقم ايداع   4906 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

584 - ماهر سمير لوبيه  مدير   المقيد برقم قيد    6901   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2019 برقم ايداع   

4906 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتهم مع الغير ولهم منفردين او 

مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او 

مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية , وغير الحكومية , والقطاع العام , وقطاع العمال , والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف في كافة عمليات  السحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في تمثيل الشركة فى كل او بعض ما ذكر .

585 - الحسن محمد امين صالح  مدير عام   المقيد برقم قيد    14074   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-26 

برقم ايداع   651 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  استقاله

586 - الحسين علم كامل محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    14074   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-26 

برقم ايداع   651 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  استقاله
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587 - محمود اسلم خلف على  مدير   المقيد برقم قيد    14074   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2021 برقم 

ايداع   651 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  يمثل مدير الشركة فى علقته مع الغير وله فى هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمه فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى التوقيع على عقود 

التأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر

588 - اسماعيل اكرم خيري محمود

 خيري محمد خيري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25204   وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2022 برقم ايداع   

8861 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

589 - حسانين عرفات حسانين عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23540   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   8907 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

590 - يوسف محمد عبدالسلم الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25234   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   8909 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

591 - اسلم احمد محمد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25239   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-30 

برقم ايداع   8922 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

592 - اسلم طارق فؤاد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25255   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-30 

برقم ايداع   8948 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

593 - حسام الدين محمود عبد الرسول ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24083   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   6252 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم : مجتمعان أو منفردان الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات واستصدار خطابات  

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس 

المال ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل.   اما حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية للشريكين مجتمعين فقط. ولهما 

حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعين او منفردين .

تجديد افراد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

   ABYAAR COMPANY FOR REAL ESTATE INVESTMENT 1 - ابيار للستثمار العقارى

شركة سبق قيدها برقم :   24236  قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   27517 وفى تاريخ  2022-08-22  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

2 - الداو هايتس للستثمار السياحى و العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   23890  قيدت فى  2012-08-23 

برقم ايداع   17195 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص

3 - الجيزة للخرسانة الجاهزة)Giza Concrete   شركة سبق قيدها برقم :   24127  قيدت فى  

11-09-2017 برقم ايداع   33004 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص
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