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قيود أفراد

1 - سبعه تي سليوشن Seven T Solution لصاحبها: أسامه علء الدين صلح الدين جبر. تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 1524 ورقم قيد 3493    محل رئيسى  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 المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  

اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها.   اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.   مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية كفر الجنينة-

2 - مالتي كاو للستثمار الحيواني لصاحبها / عبدا محمد الشحات عبدالغني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 1530 ورقم قيد 3499    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية بملك / بليغ محمد 

الشحات عبدالغني ـ ش الجبل ـ الستاموني ـ جمعية المان ـ

3 - حلول أمان الشبكات Network Security Solutions    لصاحبها    محمود صلح عبده محمود محمد 

عمر تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 1536 ورقم قيد 3503    محل 

رئيسى  عن  تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت. اعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات ونقل وتداول البيانات .   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الشيخ بقلوله -

4 - منشأة احمد حسن حامد احمد عماره لتصنيع الملبس الجاهزة لصاحبها احمد حسن حامد احمد عماره تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 1594 ورقم قيد 3527    محل رئيسى  عن إقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة أنواعها.مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و 

على المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية بملك / سميرة حسين 

إبراهيم مصطفي ـ ش طلعت حرب ـ

5 - منشأة عابد محمود علي التيتي لصاحبها عابد محمود علي التيتي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 1607 ورقم قيد 3531    محل رئيسى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبي.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط بملك وليد الحسيني أبو سمرة ـ شارع المحتسب ـ الخياطة ـ بجوار مسجد 

التقوي ـ

6 - سيتا مارت  Citta Martلتجارة المواد الغذائية  لصاحبها / مجدي طه عبدالحليم الخضرجي تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 1704 ورقم قيد 3560    محل رئيسى  عن - تجارة 

الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والعمرانية الجديدة .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط 8  

الحي الثاني ـ المجاورة الثالثة  ـ دمياط الجديدة -

7 - حسام الدين رفعت السعيد عبدالمطلب لتصنيع الملبس الجاهزة تاجر فرد  رأس ماله 125,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 1736 ورقم قيد 3579    محل رئيسى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

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

اللزمه لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية 3 ش سيدي بهلول ـ
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فروع الفراد

1 - عمان لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازى  قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع   1638 ورقم قيد   1310  محل فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية من العصائر   

صلصه   تمر   ارز   عسل   اللبان بكافه انواعها   2  اقامه و تشغيل مصنع لتعبئة و تغيلف المواد الغذائية   مع 

مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة الدقهلية القطعتين رقمى 7 , 8 بلوك ) د ( المرحلة الثانية ـ بالمنطقة الصناعية بجمصه 

ـ
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قيود الشركات

1 - آيه عبدالنبي صابر محمود وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    1472 ورقم قيد  3465    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وأنشطه 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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  اعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات 

النترنت.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   انشاء 

واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال.   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره 

وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم72 لسنة 2017:  التسويق اللكتروني عبر النترنت.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز 

مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة كفر الشيخ منشأة علي-امتداد 23 

يوليو-

2 - صلح محمود عبدالعزيز سيد أحمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    1483 ورقم قيد  3472    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لدرفلة وسحب 

اللومنيوم وإنتاج أسلك حديد بالسحب ) سحب سلك حديد-سحب سلك ألومنيوم ( دون سبك أو صهر أو طلء أو 

جلفنة أو تنكيل وذلك دون المسبق منه.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم ) 1 , 2 ( - بلوك ) 

و ( -بالمرحلة الثالثة-بالمنطقة الصناعية بجمصه-

3 - تي إس إل بيوتي T.S.L Beauty شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    1489 ورقم قيد  3475    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتصنيع المنظفات الصناعية 

ومستحضرات التجميل.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية الوحدة الصناعية 

رقم ) 22 ( -نموذج ) ب ( -بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة-بالمنطقة الستثمارية-

4 - وليد احمد حلمي محمد احمد سويلم وشركاه شركة  رأس مالها 2,600,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    1497 ورقم قيد  3480    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج 

زيوت أساس مسترجعة وسولر ومقطرات خفيفة وخلط وتعبئة زيوت متنوعة ـ زيت محركات ـ زيوت تروس ـ 

زيوت معدنية متعددة الكثافة النوعية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم ) 69(  ـ بلوك ) د ( 

ـ المرحلة الثانية ـ بالمنطقة الصناعية بجمصة ـ

5 - رضا عبدالسميع عبدالغفار محمد وشركاه شركة  رأس مالها 7,000,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    1498 ورقم قيد  3481    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف وإضافاتها وفيتامينات.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

- ) D ( بلوك - ) على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم ) 5

بالمرحلة الولى-بالمنطقة الصناعية بجمصه-
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6 - أسامه جميل علي محمود وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    1519 ورقم قيد  3492    مركز عام  عن تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية.  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة الدقهلية بلقاس ثاني -طريق أبو حجازي -بملك /حافظ ممتاز حافظ شوقي -

7 - إسلم محمد حسن إبراهيم وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    1543 ورقم قيد  3506    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

الستثمار 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 لسنه 2008 والقانون رقم 14 لسنة 02012   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنه 2008.  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.  

إقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  أنشطة من 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  إدارة المشروعات عدا 

الفندقية.  إقامة و تنظيم المعارض ) وذلك فيما عدا المعارض السياحية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده (.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

السـتثمار,  ومع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية كوم النور - ش المهر - بملك / عصام القصيري - 

الدور الرضي -

8 - حسام السيد العربي إبراهيم شعبان وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    1562 ورقم قيد  3509    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكملت 

الغذائية .  تجارة الجملة والتجزئة للجهزة الطبية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا 

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

2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008والقانون رقم 14 لسنة 2012 .

أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  تجارة وتوريد وتوزيع وتسجيل الدوية البشرية 

والدوية البيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمطهرات والغذية الخاصة 

وتصنيع كل ما سبق لدي الغير   التوكيلت التجارية:  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  

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

هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية 12 شارع عبدالمنعم رياض ـ جديلة ـ

9 - جلل حامد علي حمدمنصور وشريكيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    1626 ورقم قيد  3540    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر ) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنه 2008 (.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية 76 ش مسجد اليمان-ش أحمد ماهر-
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 ) Arkan Business Information Technology ) ABIT 10 - أركان العمال لتقنية المعلومات

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1640 ورقم قيد  3543    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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   وذلك دون الخلل 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

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

وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط القطعه رقم )C19( -القريه الذكيه -

11 - عمرو منصور عبدالصبور منصور وشريكيه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    1643 ورقم قيد  3545    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم ) 6( - بلوك ) C ( -المرحلة الولي -المنطقة 

الصناعية بجمصه-

12 - النهضة الطبية  AL Nahda medical Company )AMC( شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    1651 ورقم قيد  3547    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتوريد 

وتخزين الدوية البشرية والبيطرية والحيوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والزيوت العطرية 

والغذية الخاصة والجهزة الطبية والمحاليل الطبية والبان الطفال وتصنيع كل ما سبق لدي الغير .   الوساطة 

في انهاء إجراءات تسجيل الدوية ومستحضرات التجميل لدي الجهات المختصة .   التصدير والتوكيلت 

التجارية :  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية برج النبوى - الدور 

العاشر - سندوب- المنصوره اول -

13 - علء الدين أشرف السعيد العزيرى وشركاه شركة  رأس مالها 457,600.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    1708 ورقم قيد  3563    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبى  بكافة انواعه.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم   )5( 

بلوك  )ح( ـ  المرحلة الثالثة -المنطقة  الصناعية بجمصة  ـ

14 - سامح سمير عبده وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

1709 ورقم قيد  3564    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي بكافة أنواعه.  نشاط من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

التصدير.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشاط الوارد بقانون السـتثمار,  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة دمياط القطعة رقم ) 27 , 28 / 21 ( -المنطقة الصناعية -
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15 - محمد العراقي وحسام الدين العراقي وشركاهم شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    1718 ورقم قيد  3568    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبي بكافة أنواعه.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة دمياط القطعة رقم ) 4 ( - بلوك ) 8 ( - امتداد المنطقة 

الصناعية -

16 - هانى سعيد الحسينى إبراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

ايداع    1720 ورقم قيد  3570    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير بلستيك وأدوات 

صحية   بكافة انواعها   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم   )4( 

بلوك  )ز( ـ  المرحلة الرابعة  -المنطقة  الصناعية بجمصة  ـ

17 - أحمد رجب محمد احمد الشافعى وشركاه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    1725 ورقم قيد  3573    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج 

الصناعي ) ألواح أو أفرخ أو بلوكات ( ومنتجات السفنج الصناعـــــــــي ) مراتب , مخدات , شلت ( ومراتب 

بالسوست من السفنج أو مواد أخري وشاسيه سوست للمراتب ولتكس وفيبر حشو للتنجيد وموبيليات خشبية 

متنوعة وأنواع مختلفة من القمشة ومفروشات متنوعة وستائر منسوجة وستائر مطرزة.  مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة الدقهلية ش طريق الحرية -بجوار عمر أفندي-بملك/أحمد المتولي الهواري-الدور الثالث-

18 - محمود عزت عطيه سعد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    1737 ورقم قيد  3580    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

تجاره الجملة والتجزئة للثاث المكتبي والمراتب والمفروشات بالمناطق 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 والقانون 14 لسنة 2012.  إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017:  

التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, 

ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  توريد وتوزيع الثاث المكتبي 

والمراتب والمفروشات.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الدقهلية برج دار الوفاء-ش المام محمد عبده ) ش النخلة (-
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فروع الشركات

1 - ليزر روم للعيادات التخصصية   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    1486 ورقم قيد   3473   فرعى  

عن اقامة وتشغيل عيادات متخصصة فى التجميل وازالة الشعر بالليزر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية عقار ملكة والكائن بشارع المروة 

حي الزعفران بجوار مصنع المدينة المنورة للبلستك

2 - ليف للتجهيزات الطبيه   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    1487 ورقم قيد   3474   فرعى  عن 

التجاره العامه وعلى الخص تجارة الجهزه الطبيه .

 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 يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

   انشاء وادارة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة الجهزه والمعدات الطبيه .

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من ا لوج وه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها

 او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

 تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

 نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية شقة رقم 17 بالدور السادس برج جيهان الطبى -الكائن ناصية شارع الهنداوى 

مع شارع منتصر

3 - جو كوفي لتعبئة المواد الغذائية joe coffee   قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    1500 ورقم قيد   

2842   فرعى  عن غرض الشركة هو:استئجار وإدارة الكافيهات والمطاعم لتقديم الطعمة والمشروبات )عدا 

الكحولية (.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وطحن البن .

تجهيز وإعداد الوجبات الجاهزة والسريعة وغيرها من المأكولت والطعمة والمشروبات )عدا الكحولية ( والمواد 

الغذائية بأنواعها المختلفة وتقديم جميع أنواع المأكولت التيك اواي تحت مسمي ) مطاعم اتعشت etashet ولها 

في سبيل ذلك شراء اواستجار المعدات ومستلزمات النتاج الزمة للستخدام الخاص بالشركة . التوكيلت 

التجارية  .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة 

محافظة الدقهلية برج الياسمين شارع الجمهورية أمام فندق رمادا ـ
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4 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1602 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة دمياط المحل التجاري رقم )3( بالدور الرضي بشارع عمرو بن العاص مع 

تقاطع شارع احمد عرابي) كوبري المركز(- أرض التقسيم

5 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1598 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة كفر الشيخ المحل التجاري رقم )2( بالدور الرضي- ببرج النخبة-شارع المركز 

الجديد

6 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1599 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة كفر الشيخ المحل التجاري رقم )1( بالدور الرضي ذات واجهة شرقية مطل 

علي شارع بورسعيد

7 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1600 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة كفر الشيخ المحل التجاري رقم )1( بالدور الرضي بالعقار شارع الفتح
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8 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1601 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة كفر الشيخ المحل التجاري رقم )2( بالدور الرضي بالعمارة الكائنة بالشارع 23 

يوليو

9 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1601 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الدارى الكائن بقطعه الرض رقم f12 /b221 بالقريه الذكيه -

طريق مصر اسكندريه الصحراوى -

10 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1602 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الدارى الكائن بقطعه الرض رقم f12 /b221 بالقريه الذكيه -

طريق مصر اسكندريه الصحراوى -

11 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1600 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الدارى الكائن بقطعه الرض رقم f12 /b221 بالقريه الذكيه -

طريق مصر اسكندريه الصحراوى -
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12 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1599 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الدارى الكائن بقطعه الرض رقم f12 /b221 بالقريه الذكيه -

طريق مصر اسكندريه الصحراوى -

13 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    1598 

ورقم قيد   1535   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الدارى الكائن بقطعه الرض رقم f12 /b221 بالقريه الذكيه -

طريق مصر اسكندريه الصحراوى -

14 - صقاره لدارة المطاعم Sakara   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1636 ورقم قيد   3038   

فرعى  عن غرض الشركة هو:  "إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وجميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  "التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  "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 الدقهلية برج السلب - امام جامعة المنصورة -

15 - أسامه جميل علي محمود وشريكه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1630 ورقم قيد   3492   

فرعى  عن تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  

تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية الخللة ـ بملك / ورثة : عبد 

المجيد محمد حسن

16 - ارابكو لزجاج السيارات ARABCO GLASS   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    1654 ورقم 

قيد   3268   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل زجاج السيارات.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

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

القانون  بجهة محافظة الدقهلية ميت غمر البر الشرقى - بملك / عبدالحميد عبدالقادر عبدالرحمن-

Page 11 of 35 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 - كوفى ويزرد Coffee Wizard   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    1681 ورقم قيد   2886   

فرعى  عن إقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا 

الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك أواي.  التوكيلت التجارية.تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

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

المنظمة لهذا الغرض.استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز (.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة 

محافظة الدقهلية الدور الول علوى ـ برج اليمامة ـ امتداد شارع المشاية السفلية ـ

18 - السيد زينهم السيد الجمل وشريكيه   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    1715 ورقم قيد   3392   

فرعى  عن تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية مزرعة مواشي بالعنوان / بجوار سوق المواشى القديم - عزبة هجرس -

 محو - شطب

1 - مصنع رينال لنتاج وتوزيع العلف لصاحبتها سحر حسن عبد الفتاح رفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3479 قيد فى 28-02-2011 برقم ايداع  3411 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل صدر 

امر محو رقم 97 لترك التجارة

2 - احمد حلمي محمد احمد سويلم لصاحبها احمد حلمي محمد احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1068 قيد 

فى 07-09-2011 برقم ايداع  16420 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو 

رقم 99 ب وفاه صاحب الشأن

رأس المال

1 - محمود محمد محمود احمد لصاحبها محمود محمد محمود احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   3471 قيد فى 

12-04-2017 برقم ايداع   13693 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,000,000.000
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العناوين 

1 - تريفى فرنتشر Trevi Furniture لصاحبتها اليان بولس العكارى تاجر فرد سبق قيده برقم    2931 قيد 

فى 03-02-2022 برقم ايداع    167 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

مساحه قدرها 1475.8 م2 قطعه رقم )16أ( ببلوك رقم )8( بالمنطقه الحره العامه بدمياط-

2 - بوابه الشرق لمنتجات البلستيك عزه ابراهيم احمد الهابط تاجر فرد سبق قيده برقم    3477 قيد فى 

04-11-2001 برقم ايداع    3492 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

قطعة رقم 8/ب بقطاع الصناعات الكيماويه ـ المنطقه الصناعيه ببلطيم ـ ) تعديل خطأ مادى بالعنوان (

3 - زينة لتصنيع الملبس الجاهزة لصاحبها ) على جابر على ابوزينه ( وفقا لحكام قانون 72 لسنة 2017 تاجر 

فرد سبق قيده برقم    1158 قيد فى 13-01-2020 برقم ايداع    37 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الدقهلية بملكه ـ ميدان الكوبرى ـ منيه سمنود ـ

4 - ابدأ IBDA  لصاحبتها  يارا محمد عبدالمطلب طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم    3257 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع    971 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج 

المغازي - شارع الجيش -  مقابل مبنى المحافظة - المنصورة ثان -

5 - عمان لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    

1310 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    255 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية القطعتين رقمى 7 , 8 بلوك ) د ( المرحلة الثانية ـ بالمنطقة الصناعية بجمصه ـ

6 - عمان لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم    

1310 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    255 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية بملك طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازى ـ مدينه نبروة ـ البر الشرقى ـ امام مدرسه 

الصفطاوى البتدائيه ـ

7 - رشا الشامي للتدريب لصاحبتها رشا سعدا سعدا الشامي تاجر فرد سبق قيده برقم    1931 قيد فى 

20-01-2021 برقم ايداع    63 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 7 

ش عقل محمد ـ الدور الول علوي ـ شقه إداري رقم ) 4 ( ـ

8 - الفايد للصناعات البلستيكية Alfayed Plast لصاحبها ) ابراهيم فتحى قطب محمد فايد ( وفقا لحكام 

قانون 72 لسنة 2017 تاجر فرد سبق قيده برقم    579 قيد فى 05-03-2019 برقم ايداع    143 وفى تاريخ  

30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ بملك/ جمال بهجت احمد النجار - الدور الرضى - 

العقار رقم 2 - شارع دردير - تقسيم مفتاح -
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النشاط

1 - مكة إلكتريك لصاحبها أحمد رمضان فرج عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  2327 قيد فى 2021-07-04 

برقم ايداع    694وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض المنشأة هو :إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ) غلية مياه كهربائية للشاي فصل أتوماتيك-عجان كهربائي-مضرب بيض كهربائي-خلط 

كهربائي منزلي ) مفرد-كامل (-مكواه كهربائية منزلية-قطاعة خضروات وفواكه-مكانس كهربائية منزلية عادية-

بوتجاز غاز بالفرن والشواية إشعال ذاتي-أجزاء بلستيكية لزوم تليفزيون-شاشة - LED -(.مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

2 - ابدأ IBDA  لصاحبتها  يارا محمد عبدالمطلب طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم  3257 قيد فى 2022-05-24 

برقم ايداع    971وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض الشركه / أنشطة من داخل 

القانون الستثمار 72 لسنة 2017  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها .  نشاط من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية 

وتدريب المهارات ورعاية الموهوبين.  اقامة وتشغيل موقع الكترونى لتقديم خدمات ثقافية وتنمية مهارات   مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشـرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع 

عدم تمتع 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.

3 - عمان لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها طارق محمد حجازى عبد المطلب حجازى تاجر فرد سبق قيده برقم  

1310 قيد فى 22-03-2016 برقم ايداع    255وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح 

غرض المنشأة هو :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه و العصائر - صلصه-تمر - ارز - عسل - اللبان 

بكافه أنواعها   اقامة وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف وحفظ وتجميد المواد الغذائيه  تجارة الجمله والتجزئه 

للمحاصيل الزراعيه بالمناطق النائيه والمناطق العمرانيه الجديدة   مع مراعاة إحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمزاوله نشاطها .

4 - داسا للبرمجيات ونظم الملعومات Dasa For Software and Information System لصاحبها ) 

عبد الرحمن صبري الشحات مصطفي ( وفقا لحكام قانون 72 لسنة 2017 تاجر فرد سبق قيده برقم  286 قيد 

فى 26-09-2018 برقم ايداع    327وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض 

المنشأة هو:انشطه من داخل قانون الستثمار 27 لسنه 2017 : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات    تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ويشمل ذلك 

شبكات الهاتف المحمول. مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم 

الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها. انشطه من خارج قانون الستثمار : تقديم خدمات الكول سنتر والرد 

والستفسارات والشكاوى لصالح الشركات والبنوك  أقامه وتشغيل موقع الكترونى لتقديم خدمات ثقافيه ومعرفيه 

والرد على الستفسارات والشكاوى لصالح الشركات والبنوك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة 

ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها 

فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.
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5 - ايمن محمود عبدالخالق عبدالخالق لتصنيع ثلج الفراح تاجر فرد سبق قيده برقم  1780 قيد فى 

16-11-2020 برقم ايداع    938وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح الغرض / اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع ثلج أفراح  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

6 - الزغبى للزجاج لصاحبها اشرف ابراهيم على محمد الزغبى تاجر فرد سبق قيده برقم  3378 قيد فى 

28-06-2022 برقم ايداع    1273وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض المنشاه 

/ انشطه من داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017:  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الزجاج و مرايات الديكور 

بكافه انواعه انشطه من خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017: التوزيع والتوريدات العموميه .مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.مع 

اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3355 وتم ايداعه بتاريخ   

22-06-2022  برقم ايداع 1,223.000 الى : ماكس وود للخشاب  لصاحبها / محمد عادل السيد السيد علي 

سنجاب

2 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1300 وتم ايداعه بتاريخ   

10-03-2020  برقم ايداع 232.000 الى : منشأة احمد ابوزيد عبدالواحد حسن

3 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2327 وتم ايداعه بتاريخ   

04-07-2021  برقم ايداع 694.000 الى :  مكة إلكتريك لصاحبها أحمد رمضان فرج عطيه

4 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1780 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2020  برقم ايداع 938.000 الى : ايمن محمود عبدالخالق عبدالخالق لتصنيع ثلج الفراح

الشخاص

1 - احمد محمود محمد محمود  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   3471 وتم ايداعه بتاريخ  12-04-2017 برقم 

ايداع    13693تم التأشير فى تاريخ   12-04-2017   بــ  وله الصلحيات التية /  تخليص الوراق الخاصة 

بهيئة الستثمار . تخليص الوراق الخاصة بمصلحة الضرائب والتعامل مع البنوك

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - اوركيدا لدارة المرافق والمشروعات   شركة سبق قيدها برقم    3462 قيدت فى 28-07-2022 برقم ايداع   

1464 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل غلق الفرع

2 - سماركت للستيراد والتوزيع SMARKET FOR IMPORT&DISTRIBUTION   شركة سبق 

قيدها برقم    380 قيدت فى 11-11-2018 برقم ايداع   439 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب 

السجل غلق الفرع

3 - محمود السعيد محمد عبدالحليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    1121 قيدت فى 22-12-2019 برقم 

ايداع   946 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل بالموافقه على وضع الشركه تحت التصفيه 

وتعيين السيد / اسلم حسن عبد السلم إبراهيم زهرى  مصفيا للشركه وتحديد مهامه كالتى:

4 - صابر عثمان احمد ابوطالب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    3134 قيدت فى 03-01-2018 برقم ايداع   

464 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركه وحلها نهائيا .

5 - د.بيكر لتصنيع المواد الغذائيه Dr.Baker   شركة سبق قيدها برقم    784 قيدت فى 25-06-2019 برقم 

ايداع   439 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد / 

عبدالرحمن خالد محمد والى مصفيا للشركة و يتولى سيادته اعتبارا من يوم

6 - أسماء صفوت متولي خطاب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    2976 قيدت فى 15-02-2022 برقم 

ايداع   254 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفيه لمدة عام  

وتعيين السيد / ابراهيم صفوت متولى خطاب مصفيا للشركه

7 - هانى عبدالدايم الشناوى حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    1375 قيدت فى 22-06-2020 برقم 

ايداع   358 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتماد نتيجة التصفيه النهائيه وتم تصفية 

الشركه

8 - هانى عبدالدايم الشناوى حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    1375 قيدت فى 22-06-2020 برقم 

ايداع   358 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لتصفية الشركه نهائيا

9 - غياث أحمد جمعه وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    2866 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع   55 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم  وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / يوسف 

احمد جمعه  مصفيا للشركه 

- تكون مدة التصفيه عام  تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

رأس المال
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العناوين

1 - اوركيدا لدارة المرافق والمشروعات شركة سبق قيدها برقم     3462 قيدت فى 28-07-2022 برقم ايداع    

1464وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ غلق الفرع الكائن في 33  ش 

مصطفي كامل - كنيسة الصرادوي - دسوق

2 - سماركت للستيراد والتوزيع SMARKET FOR IMPORT&DISTRIBUTION شركة سبق قيدها 

برقم     380 قيدت فى 11-11-2018 برقم ايداع    439وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الدقهلية غلق الفرع الكائن 40 ش هاشم متفرع من شارع الهدى والنور بجوار مسجد الرحمن 

الدور الرضى -

3 - جو كوفي لتعبئة المواد الغذائية joe coffee شركة سبق قيدها برقم     2842 قيدت فى 2022-01-03 

برقم ايداع    6وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج الياسمين شارع 

الجمهورية أمام فندق رمادا ـ

4 - ليمار للخدمات الطبيه )ش0ذ0م0م( شركة سبق قيدها برقم     3141 قيدت فى 07-04-2022 برقم ايداع    

687وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط بندر دمياط ـ عزبه اللحم ـ قسم رابع ـ 

شارع طلعت ـ تقسيم راشد البهيدى ـ حوض الجلد ـ نمرة 87 بالقطعه رقم 44 رمزيه

5 - محمد سعد محمد إبراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2847 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع    

18وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 217 - المنطقة الصناعية 

- أرض المطورين - منطقة ال 710 فدان  بجنوب العاشر - وبذلك يتم نقل القيد

6 - صابر عثمان احمد ابوطالب و شركاه شركة سبق قيدها برقم     3134 قيدت فى 03-01-2018 برقم ايداع    

464وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تم  تصفية الشركه

7 - خالد احمد ماهر مصطفي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     146 قيدت فى 22-11-2020 برقم ايداع    

957وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية القطعة رقم ) 4 , 13 , 5 / أ ( 

بلوك ) ج ( بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بجمصة ـ

8 - بيورتي فارما purity pharma شركة سبق قيدها برقم     1542 قيدت فى 30-08-2020 برقم ايداع    

603وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 138 ش الجمهوريه عمارة الجمل ـ

9 - الزهرة فيوتشر للتنمية والستثمار Future Flower شركة سبق قيدها برقم     3218 قيدت فى 

11-05-2022 برقم ايداع    882وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الكيلو 

35 طريق القاهرة العلمين ـ الساحل الشمالى ـ

10 - شلتوت للحاق العمالة المصرية بالخارج ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     3150 قيدت فى 

03-07-2016 برقم ايداع    736وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شقة 

الدور الثالث ـ منيه النصر ـ شارع المحكمة ـ امام محكمة منية النصر ـ برج اشرف مزروع ـ بجوار النساجون 

الشرقيون ـ

11 - صقاره لدارة المطاعم Sakara شركة سبق قيدها برقم     3038 قيدت فى 03-03-2022 برقم ايداع    

412وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج السلب - امام جامعة المنصورة 

-

12 - جوود وود لصناعة الكونتر GOOD WOOD شركة سبق قيدها برقم     3388 قيدت فى 

13-07-2016 برقم ايداع    21576وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل تجاري رقم 2 الدور الرضي العقار رقم 1 ـ شارع محور المرج ) مؤسسة الزكاة سابقا ( ـ كفر الشرفا ـ
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13 - جوود وود لصناعة الكونتر GOOD WOOD شركة سبق قيدها برقم     3388 قيدت فى 

13-07-2016 برقم ايداع    21576وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الطابق الول من المبنى الداري رقم B84 ـ A5 ـ القرية الذكية ـ طريق مصر إسكندرية الصحراوي ـ

14 - أسامه جميل علي محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3492 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    

1519وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الخللة ـ بملك / ورثة : عبد المجيد 

محمد حسن

15 - ارابكو لزجاج السيارات ARABCO GLASS شركة سبق قيدها برقم     3268 قيدت فى 

25-05-2022 برقم ايداع    988وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ميت 

غمر البر الشرقى - بملك / عبدالحميد عبدالقادر عبدالرحمن-

16 - محمد عبد الرحمن السعيد قشطه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     475 قيدت فى 10-01-2019 برقم 

ايداع    16وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع /القطعة رقم ) 17 

( بلوك ) 12 ( امتداد المنطقة الصناعية -

17 - محمد عبدالرحمن السعيد قشطه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     475 قيدت فى 10-01-2019 برقم 

ايداع    15وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط القطعة رقم )17( بلوك )12( 

امتداد المنطقه الصناعيه -

18 - محمد عبدالرحمن السعيد قشطه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     475 قيدت فى 10-01-2019 برقم 

ايداع    15وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع / القطعة رقم )17( 

بلوك )12( امتداد المنطقه الصناعيه -

19 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     2836 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    1492وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

بالعقار رقم )3( - بلوك 18 المنطقة الولى - شارع أنور المفتى - حى مدينة نصر  -

20 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     2836 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    1492وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

العقار رقم / 66 شارع ثروت و22 حارة أمين درويش - قسم شرطة الدقى -

21 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     2836 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    1492وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ محل 

بالدور الرضى المنخفض العقار رقم / 162 - شارع الهرم -

22 - كوفى ويزرد Coffee Wizard شركة سبق قيدها برقم     2886 قيدت فى 18-01-2022 برقم ايداع    

90وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع مطعم وكافيه بالعنوان /

الدور الول علوى ـ برج اليمامة ـ امتداد شارع المشاية السفلية ـ

23 - السيد زينهم السيد الجمل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     3392 قيدت فى 04-07-2022 برقم ايداع    

1318وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية مزرعة مواشي بالعنوان / بجوار 

سوق المواشى القديم - عزبة هجرس -

24 - كيرفي ليبو إيجي Curvy Lipo Egy شركة سبق قيدها برقم     2735 قيدت فى 21-11-2021 برقم 

ايداع    1324وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية عقار رقم 13- الدور 

الرضى - شارع الرومانى -
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النشاط

1 - هانى عبدالنبى عثمان احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     812 قيدت فى 10-07-2019 برقم ايداع    

477 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :-  أنشطة من داخل قانون 

الستثمار رقم 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 وأن 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 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض او التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية.  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.  تجارة الجملة والتجزئة.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها أل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم 

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

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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2 - اى ار سى للصناعة و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2486 قيدت فى 30-08-2021 برقم 

ايداع    944 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو :أنشطة من داخل 

قانون الستثمار 2017/72 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية. إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات 

وتصنيعها والترويج لها.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مواد البناء عدا السمنت.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر 

لوك وبلطات الرصفة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف. 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل. 

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل.  انشاء او إدارة او تشغيل المدارس  إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل 

المداد بالمناطق 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 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012..  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 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 

والقانون رقم 14 لسنة 2012..  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(. إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية. 

بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم 

تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز. إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( 

والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم, وال يزيد 

إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.إقامة 

وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.أعمال 

إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية 

والدارية للمصانع.إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.

إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات 

بداخلها.استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.استزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

إقامة المزارع السمكية.الخدمات البترولية  التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.تربية الخيول.   

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.صيانة آبار البترول 

وتنشيطها.صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض 

البترول.العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.معالجة السطح من الترسيبات.الخدمات المتعلقة بإنزال 

مواسير التغليف وأنابيب النتاج.إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو 

مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة 

أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول. النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.أعمال إنتاج وتطوير 
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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 لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات.تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في 

ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.أنشطة من خارج 

قانون الستثمار 72 / 2017:المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.التوريدات العمومية.الشراف على تنفيذ 

المشروعات.إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات.إقامة وتشغيل مراكز 

خدمة وصيانة السيارات.إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت.إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال. إقامة 

وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حده(.مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة 

ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

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

القانون.

3 - احمد محمد محمود على العوضى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     154 قيدت فى 11-07-2018 برقم 

ايداع    172 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو  :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 وتشغيل مصنع 

لدش الذرة الصفراء والعلف .    تجارة الدوية البيطرية واللقاحات .تجارة اعلف الدواجن  .مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

4 - انترناشيونال إلكتروسيرفيسز ) E.S.C( International Electroservices شركة سبق قيدها برقم     

3125 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    638 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع ووصلت بلستيك وصنع انابيب ومواسير  اصبح غرض الشركه هو :"

وخراطيم من البلستيك وصنع اللمبات بجميع أنواعها وصنع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية وصنع 

مستلزمات مائدة واطباق واكواب من كرتون التشكيل )اكواب ورقية مطبوعة وغير مطبوعة(وخراطة وتشغيل 

وتقطيع المعادن )رقائق الومنيوم فويل( دون سبق او صهر او طلء او جلفنه او تنكيل او معالجة للمعدن وذلك دون 

المسبق منه و ذلك دون الخلل 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 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 و ذلك طبقا لحكام القانون
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5 - الجودي العربية ام جي  للتجارة والمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     1804 قيدت فى 2020-12-02 

برقم ايداع    992 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة   التوريدات العمومية وعلي الخص توريدات البناء الحديث   القيام بأعمال الديكور 

والدهانات   التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982  في شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض.التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 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 شركه اخري او معها او ان تتحول الي شركه من طبيعه اخري  وذلك طبقا  لحكام القانون.

6 - محمد عبدالرحمن السعيد قشطه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     475 قيدت فى 10-01-2019 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه /أنشطة من داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خافض اللسان الطبي وعصا اليس كريم من 

الخشب وفرشاة السنان الخشب وخلة السنان وعيدان الكل الصيني وعيدان الشيش ومعلقه وشوكة وسكينه وطبق 

من الخشب.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   التوريدات العمومية.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 قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.

7 - اى بيلد للتجارة والمقاولت I Build شركة سبق قيدها برقم     1196 قيدت فى 29-01-2020 برقم ايداع    

88 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو:التجاره العامه والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله .التوريدات العموميه .  اداره المشروعات مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءاتت 

الترخيص بها .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3483   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    1505 الى   ايه ايه ايه جروب للستيراد والتصدير

A A A GROUP IMPORT & EXPORT

2 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3485   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    1506 الى   البدوى للستيراد والتجارة والعمال الهندسية ش.م.م

3 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3000   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2022 برقم ايداع    304 الى   ميزار للتنمية الزراعية .ش.ذ.م.م.

4 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2768   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    1533 الى    امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر

5 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 674   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2019 برقم ايداع    277 الى   صلح محمد إبراهيم حماد وشريكيه

6 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1379   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-06-2020 برقم ايداع    364 الى   محمد محمود عبدالعزيز جانو وشريكه جانو فودز 

للصناعات الغذائية

7 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25   وتم ايداعه 

Tasaheel Microfinance بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    1546 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

 Company S.A.E Tasaheel

8 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 723   وتم 

AIR Arabia - Egypt  ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    1547 الى   العربية للطيران - مصر

9 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3507   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    1544 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

10 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3507   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    1545 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

11 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1497   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2020 برقم ايداع    540 الى   احمد محمد محمد بدر الشافعي و شريكه

12 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3512   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2022 برقم ايداع    1566 الى   المدينة المنورة للستثمار الصناعى

13 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3512   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2022 برقم ايداع    1567 الى   المدينة المنورة للستثمار الصناعى

14 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3512   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2022 برقم ايداع    1565 الى   المدينة المنورة للستثمار الصناعى

15 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3524   وتم 

OPPORTUNITY ايداعه بتاريخ 17-08-2022 برقم ايداع    1592 الى   اوبروتونيتي للتجارة
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16 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 913   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    1623 الى   اوبو ايجيبت للتجارة و التوزيع

17 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1804   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-12-2020 برقم ايداع    992 الى   الجودي العربية ام جي  للتجارة والمقاولت العامة

18 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2559   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    1617 الى   الشركه المصريه للصيدليات

19 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2559   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    1616 الى   الشركه المصريه للصيدليات

20 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3500   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    1531 الى   ابراهيم علي محمد القطب وجمال نمر علي عمير

21 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3288   وتم 

Belabn ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    1648 الى   بلبن لمنتجات اللبان

22 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3550   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    1656 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

23 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3551   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    1658 الى   شركة مطاحن الصيل

24 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 475   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-01-2019 برقم ايداع    15 الى   محمد عبدالرحمن السعيد قشطه وشركاه

25 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3255   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    1664 الى   زهران ماركت ش.م.م

26 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 130   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    1678 الى   ان شيب للمراكز الطبيه المتخصصه

27 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3556   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    1675 الى   دلتا كابيتال للتطوير العقارى

28 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3556   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    1676 الى   دلتا كابيتال للتطوير العقارى

29 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3556   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    1677 الى   دلتا كابيتال للتطوير العقارى

30 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3559   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    1682 الى   أجياد فارما

31 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3562   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    1706 الى   عبدالمعطي محمد منصور وشركاة

32 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 758   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    1719 الى   النساجون الشرقيون للسجاد

33 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1293   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-03-2020 برقم ايداع    223 الى   محمد جابر سعيد محمد المزاتي وشركاه
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الشخاص

1 - فاطمه حامد عبده عبده ماضى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3555   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2014 برقم ايداع   11691 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2014  بــ :  يتولى ادارة الشركه 

مجلس يتكون من التى .

2 - ياسر عبد الفتاح مصباح عبد الفتاح يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3555   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2014 برقم ايداع   11691 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2014  بــ :  

3 - محمد عبد الفتاح مصباح يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3555   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2014 برقم ايداع   11691 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2014  بــ :  

4 - محمد منير صلح خالد عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3555   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2014 برقم ايداع   11691 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2014  بــ :  

5 - شعبان عبد الوهاب صديق محمد الحاوى  مدير   المقيد برقم قيد    3548   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2015 برقم ايداع   31058 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2015  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها 

مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه  للجمعيه العامه وللمدير الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل في جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع علي العقود و القتراض والرهن وكل 

ذلك بأسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتجديد مرتباتهم واجورهم وكل لك باسم الشركه  

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة 

العقود والشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او  بالجل والتعامل مع هيئة المجتمعات 

العمرانيه الجديده وهيئة التنميه الصناعيه وأدارة المحاجر والمناجم والهيئه الهندسيه وهيئة التنميه السياحيه ووزارة 

الكهرباء والطاقه ووزارة الصناعه وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

6 - حسن عبدالرحمن محمد سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    3548   وتم ايداعه بتاريخ    01-11-2015 برقم 

ايداع   31058 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2015  بــ :  استقاله

7 - كريم محمد محمد عبد الغفار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3388   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-13 

برقم ايداع   21576 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2016  بــ :  

8 - احمد محمد محمد عبد الغفار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3388   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-13 

برقم ايداع   21576 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2016  بــ :  

9 - احمد حسن مسعد ابوسمره  مدير مالى   المقيد برقم قيد    3381   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-14 

برقم ايداع   35337 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2016  بــ :  

10 - فرج مراجع مهدى شطيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3513   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  )قبول استقاله(

11 - هشام السيد محمد يوسف الزينى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3513   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

12 - عامر محمد السيد ضيف ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3513   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  

13 - رامي محمد مصطفي محمد عبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3513   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10424 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  
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14 - احمد كمال مرسى سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3490   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2017 برقم ايداع   14780 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2017  بــ :  التجديد لمجلس الداره بذات 

التشكيل و منح رئيس مجلس الدارة و اعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق الدارة و التوقيع بأسم 

الشركة و تمثيلها امام كافة الجهات الحكومية و الخاصة و التوقيع على كافة العقود و المعاملت باسم الشركة و 

لصالحها و العامل مع البنوك و فتح الحسابات و اليداع و لرئيس مجلس الدارة منفردا حق السحب من الحسابات 

لصالح الشركة.

15 - محمد حسن محمد ابو الوفا  مدير   المقيد برقم قيد    163   وتم ايداعه بتاريخ    16-07-2018 برقم 

ايداع   181 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2018  بــ :  استقاله

16 - محمد  السعيد محمود محمد على محرم  مدير   المقيد برقم قيد    163   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2018 برقم ايداع   181 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2018  بــ :  

17 - مارك فافرا MAREK VAVRA  مدير   المقيد برقم قيد    163   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-16 

برقم ايداع   181 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2018  بــ :  

18 - محمد صبرى رمضان مطاوع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    465   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-2018 برقم ايداع   556 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2018  بــ :  لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب  السيد / محمد صبري رمضان مطاوع وعضو مجلس الدارة السيد /صبري رمضان مطاوع )

مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابراكم كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

19 - محمد شاكر حسن عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    953   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   698 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  ) قبول استقاله (

20 - حسين عبدالستار حسين عويس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    953   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   698 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره على 

النحو التالى :

21 - هانى شاكر شحاته عثمان صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    953   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   698 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  

22 - وائل  السيد محمد  موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    953   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   698 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  

23 - مى محمد عبدالفتاح محمد نعمه ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    953   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   698 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2019  بــ :  

24 - فهمى عبدالعظيم عبدالعظيم الصردى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2018 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  قبول تعيين

25 - انس محمد على احمد المصرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    307   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-2018 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين

26 - غاده فتحى محمد احمد القفاص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2018 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  قبول استقاله

27 - هانى عبدالنبى عثمان احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    812   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   477 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2019  بــ :  
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28 - يونس  محمد فاضل يوسف الغندور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    812   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   477 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2019  بــ :  

29 - احمد سامى حسن السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    812   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-10 

برقم ايداع   477 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2019  بــ :  

30 - هيام ابراهيم عطيه على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    812   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-10 

برقم ايداع   477 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2019  بــ :  

31 - حازم العوضى شعبان العوضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    812   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   477 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2019  بــ :  حق الدارة والتوقيع / يكون حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين:  هاني عبدالنبى عثمان أحمد ,  يونس 

محمد فاضل يوسف محمد الغندور ,  أحمد سامى حسن السيد ,  هيام ابراهيم عطيه على ,  حازم العوضي شعبان 

العوضي ,  ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

32 - محمد عبدالموجود البسيونى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    1196   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2020 برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير 

محدده .يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردآ فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .   وللمدير منفردآ 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر

33 - عبدا بن على بن شاكر الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    1196   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-29 

برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2020  بــ :  ) استقاله (
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34 - محمود ابراهيم عطيه سعدون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2247   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2021 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2021  بــ :  وافقت الجمعية العامة 

العادية  بالجماع  على الترخيص للسيد /  محمود ابراهيم عطية سعدون رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والدكتورة / سمر محمود عبد الحليم مصطفى  عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الحق في  التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ووزارة الصحة والدارة المركزية للمعامل 

والتراخيص ومديرية الصحة بكافة اداراتها 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 المودع في 

البنوك وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما  الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

ولهما  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

35 - ايه عبد المجيد السيد أبو جلله  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-30 

برقم ايداع   944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

36 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-30 

برقم ايداع   944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

37 - الشربينى محمد على هللى  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2021 برقم 

ايداع   944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

38 - محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

39 -  ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-30 

برقم ايداع   944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

40 - احمد يحيى محمد راجح  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2021 برقم ايداع   

944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

41 - اسعد نعمت ا احمد نصير  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2021 برقم 

ايداع   944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

42 - محمد فوزى احمد محمد ابو الخير  مدير   المقيد برقم قيد    2486   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-30 

برقم ايداع   944 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة

43 - اسعد عبدالحي ابراهيم شرابي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2539   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2021 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2021  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس ادارة 

الشركة لتصبح علي النحو التالي:يكون  حق الدارة والتوقيع  لكل من السيد / اسعد عبدالحي ابراهيم شرابي رئيس 

مجلس الدارة  , والسيد / حسان عبدالحي ابراهيم شرابي  نائب رئيس مجلس الدارة , والسيد / صادق عبدالحي 

ابراهيم شرابي العضو المنتدب   ) مجتمعين او منفردين (  الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال و القتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وشراء  سيارات الشركة والتعامل مع 

المرور والشهر العقاري فيما يخص هذا المر  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل  او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

44 - محمد اسامه عبدالغنى المهندس  مدير   المقيد برقم قيد    2822   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-22 

برقم ايداع   1470 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  استقاله

45 - محمد  صبحى  الدسوقى رزق  مدير   المقيد برقم قيد    2822   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-22 

برقم ايداع   1470 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  
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46 - عمرو محمد السعيد لطفى حسن زياده  مدير   المقيد برقم قيد    2822   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   1470 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة.يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد  أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة.  وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 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  وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ توقيع و تحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة  بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

47 - محمد محمد عبد القوى عبد المولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2836   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2021 برقم ايداع   1492 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  

48 - احمد كامل محمود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2836   وتم ايداعه بتاريخ    28-12-2021 برقم 

ايداع   1492 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  

49 - وائل عبد الديان عبد الستار الجزار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2836   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2021 برقم ايداع   1492 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  

66 - سامح عبد الفتاح محمد مرعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3254   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  قرر مجلس الدارة بالجماع 

تفويض السيدين / حسام الدين ابراهيم محمد ابراهيم  و أحمد أحمد حسن نجم  -نائبى رئيس مجلس الدارة 

مجتمعين فقط الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما مجتمعان فقط حق 

التوقيع على عقود الشراء والرهن باسم الشركة ولمصلحتها لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت ولهما مجتمعان فقط حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

67 - يزيد السيد عبدالرازق محمد هوى  مدير   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-06 

برقم ايداع   1005 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

50 - لطيف حسن حموده رزق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2838   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2021 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها على انفراد كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا" حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ويكون للسيد/ لطيف حسن حموده رزق رئيس مجلس الدارة والسيد / ساهى السيد عبدالفتاح مرسى 

العضو المنتدب مجتمعين أو منفرين كامل الختصاصات والسلطات بالتعامل بأسم الشركة   واجراء وابرام كافة 

العقود والمعاملت والتصرفات والتوقيع على كافة العقود والمشارطات والصفقات ولهما حق التعامل مع كافة 

البنوك فيما يخص الشركة من فتح الحسابات والسحب واليداع وكذلك تمثيل الشركة قانونا" امام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية ووزارة السياحة والتوقيع على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة امام الشهر العقارى 

ولهما كافة السلطات الدارية للشركة والشراف على سير العمل ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الدارية وشئون 

العاملين ومعاملتهم المالية . اما بالنسبة لحق القرض والرهن والبيع والشراء بضمان اصول الشركة فيكون للسيد/ 

لطيف حسن حموده رزق و السيد/ ساهى السيد عبد الفتاح مرسى مجتمعين ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

51 - طارق احمد فؤاد عبد العزيز منصور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2847   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

52 - اشرف محمد محمد السيد العيسوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2847   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  
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53 - السيد نصحى الشربينى السيد الغيطانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2847   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

54 - احمد خيرى عبد العليم محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2847   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

55 - محمد سعد محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2847   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن محمد سعد محمد إبراهيم وله الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها  كما له حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال  وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها وكذلك  حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  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

56 - احمد سمير ابراهيم  عطية  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2886   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-18 

برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  

57 - داليا حازم جميل خورشيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2905   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  ) قبول تعيين (

58 - ابراهيم خيرى ابراهيم محمد عماشه  مدير   المقيد برقم قيد    2959   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   227 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

59 - احمد خيرى ابراهيم عماشه  مدير   المقيد برقم قيد    2959   وتم ايداعه بتاريخ    13-02-2022 برقم 

ايداع   227 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

60 - احمد محمد بدير احمد الشربينى  مدير   المقيد برقم قيد    2959   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-13 

برقم ايداع   227 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  ) استقالة (

61 - فتحى لبيب لبيب القصبى خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    3125   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-29 

برقم ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

62 - احمد لبيب لبيب القصبى خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    3125   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-29 

برقم ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

63 - هيثم لبيب لبيب القصبي خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    3125   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-29 

برقم ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

64 - عاطف محمد المتولي حماده  مدير   المقيد برقم قيد    3125   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2022 برقم 

ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها في ما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق في 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.ولسادة / فتحي لبيب لبيب القصبي خليفة و احمد لبيب 

لبيب القصبي خليفةو عاطف محمد المتولي حمادة مجتمعين فقط حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه ولصالحها.وللمدير/ فتحي لبيب لبيب القصبي خليفه منفردا  

الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وله 

استصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والنصارف 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
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65 - احمد  محمد  مصطفى  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3218   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   882 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

68 - صلح كمال حامد حامد البرلس  مدير   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-06 

برقم ايداع   1005 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير 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.  وللمدير / صلح كمال حامد 

حامد البرلس منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و للمديرين 

السيد / يزيد السيد عبد الرازق محمد هوي ,و السيد / صلح كمال حامد حامد البرلس مجتمعين فقط حق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض 

والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر

69 - محمد عبدالحميد عبدالرؤف محمد دسوقي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3350   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2022 برقم ايداع   1203 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  توزيع اختصاص 

مجلس الدارة  على النحو التالى  0  -  لرئيس مجلس الدارة  حق  تمثيل الشركه امام القضاء   -  ولنائب رئيس 

مجلس للدارة حق تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل والتوقيع امام  جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال  

المودع بالبنك والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

70 - احمد محمد الزهري الجزار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3474   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-02 

برقم ايداع   1487 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

71 - عمرو اشرف حسن البيلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3483   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

72 - عمرو وجيه محمد عبد العظيم عزب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3485   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   1506 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

73 -  محمود أحمد اسماعيل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    3000   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2022 برقم 

ايداع   304 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  بتحديد اختصاصات مدير الشركة لتصبح علي النحو 

التي   :-   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 أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمدير منفرد ا 

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 والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

74 - فرج ربيع صابر محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2768   وتم ايداعه بتاريخ    10-08-2022 برقم 

ايداع   1533 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  
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75 - محمود صلح محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    674   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2019 برقم ايداع   277 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  خروج

76 - صلح  محمد ابراهيم حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    674   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2019 برقم ايداع   277 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة  والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ صلح محمد إبراهيم حماد وله وللمدير منفرد ا 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 وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

77 - عبدالعزيز محمد محمود جانو  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1379   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2020 برقم ايداع   364 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

78 - حازم فريد عبدالحميد خضر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

79 - محد شريف صلح الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    723   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2022 برقم 

ايداع   1547 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

80 - مروان حسام الدين حامد احمد البدوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3507   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   1545 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

81 - احمد فكرى احمد حسن حجازي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3507   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   1544 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

82 - اسامه رؤوف محمد مدكور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1497   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2020 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

83 - دعاء عبدربه عبدالعاطى عبدالمقصود صباحى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1497   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2020 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

84 - ياسر على يوسف على على شيحه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1497   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2020 برقم ايداع   540 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  تعديل صفه الشريك من شريك 

متضامن الي شريك موصى

85 - رزق محمد سعيد بصلة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3524   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2022 برقم 

ايداع   1592 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

86 - رزق محمد سعيد بصلة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    913   وتم ايداعه بتاريخ    21-08-2022 برقم 

ايداع   1623 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

87 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2559   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-21 

برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

88 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2559   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-21 

برقم ايداع   1617 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

89 - حسين اسماعيل امين اغا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3288   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   1648 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

90 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3550   وتم ايداعه بتاريخ    23-08-2022 برقم 

ايداع   1656 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

91 - محمد عبد الرحمن السعيد قشطه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    475   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2019 برقم ايداع   15 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

92 - محمد عمر محمد شرف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    475   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-10 

برقم ايداع   15 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  
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93 - محمد عصام حسن عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    475   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2019 برقم ايداع   15 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

94 - احمد محمد ابراهيم عبد القادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    475   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2019 برقم ايداع   15 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

95 - احمد عبدالعزيز محمد على حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    475   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2019 برقم ايداع   15 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين محمد عبدالرحمن السعيد قشطه , محمد عمر محمد شرف , 

محمد عصام حسن عبدالعال , احمد محمد ابراهيم عبدالقادر , احمد عبدالعزيز محمد علي حسين و لهم مجتمعين  

او منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وللسيد )محمد عبدالرحمن السعيد قشطه _ احمد محمد ابراهيم 

عبدالقادر  (مجتمعان   فقط التوقيع علي الشيكات  والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق الحسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وللشركاء المتضامين جميعا مجتمعين فقط  لهم الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء وحق القتراض والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارت 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ماذكر

96 - رحاب فيصل عبدالمنعم عبدالحي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   1678 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

97 - تامر محمد فؤاد السعيد مرسى شرف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3556   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   1676 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

98 - المهند محمد التهامى عبدالعليم عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3556   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   1677 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

99 - محمد عاطف محمد فرحات حجازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3556   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   1675 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

100 - محمود محمد على ابراهيم اغا اغا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3559   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   1682 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

101 - سعد عبدالمعطي منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3562   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-28 

برقم ايداع   1706 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

102 - احمد اسماعيل عبدربه عبدالقوى سكران  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1293   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   223 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

103 - محمد جابر سعيد محمد المزاتى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1293   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   223 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

Page 33 of 35 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

104 - معوض عبدالفضيل احمد عمر الهللى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1293   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   223 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين  المتضامنين  :-  محمد جابر سعيد محمد المزاتي ,  معوض 

عبدالفضيل احمد عمر الهللي ,     ولهما :  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 علي الشيكات والفراج عن رأس المال  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتابتهم وأجورهم وكل 

ذلك بأسم 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

105 - عبدالرحمن حسن حسن السيد عميره  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1293   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   223 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

تجديد افراد

1 - محمد هاشم عبده احمد الشربينى لصاحبها محمد هاشم عبده احمد الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   672   

قيدت فى   06-08-2012 برقم ايداع    275 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-05

2 - احمد حلمي محمد احمد سويلم لصاحبها احمد حلمي محمد احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1068   

قيدت فى   07-09-2011 برقم ايداع    16420 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-09-06

3 - كفر الشيخ للمبيدات و الكيماويات و المخصبات لصاحبها طلعت كمال محمد عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

974   قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    14849 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-14
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تجديد شركات

1 - وادي النيل لنتاج العلف   شركة سبق قيدها برقم :   3490  قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   

14780 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

2 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   3484  قيدت فى  

24-02-2015 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2025  12:00:00ص

3 - داماس وود   شركة سبق قيدها برقم :   598  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   30568 وفى تاريخ  

18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

4 - شركة كرستال سيلكا ال ال سى Crystal Silica LLC   شركة سبق قيدها برقم :   3548  قيدت فى  

01-11-2015 برقم ايداع   31058 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2025  12:00:00ص

5 - شركة ايجى كيور جروب للصناعات الدوائية والخدمات الطبية )ش . م .م(ECG Pharma   شركة سبق 

قيدها برقم :   3569  قيدت فى  17-07-2017 برقم ايداع   24074 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

6 - شركه العمار للستيراد والتصدير ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3278  قيدت فى  2002-09-09 

برقم ايداع   4329 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  

12:00:00ص
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